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 מבוא .1
 

"(, פונה בזאת לקבלת  המינהל )" מינהל חברה ונוערמצעות )שייקרא להלן "המשרד"(, בא משרד החינוך
 הצעות ל:

  

 -ארגון וביצוע של שירותי הטסה וקרקע של משלחות תלמידים ונוער לפולין 
 ממלכתיות ובית ספריות

 וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.
 

 דמי השתתפות במכרז 1.1
 

 שלא יוחזרו.  ₪  055ות בסך של על המציעים המגישים הצעה לשלם דמי השתתפ
 . 20555על המציעים לשלם סכום זה לזכות חשבון בנק הדואר מס' 

 
חוברת המכרז מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד בכתובת הבאה וניתן להורידה מהאתר 

 RAZIM/WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICH ללא תמורה: 

 
 לטופסי ההצעה. ונושאת את פרטי המכרז לצרף את הקבלה חתומה בחותמת בנק הדואריש 

 
 על המציע לדאוג כי בעת הפקת הקבלה בבנק הדואר היא תכלול שם המכרז ומספרו.

 
 השתתפות במפגש קבלנים 1.2

 
כנן . המפגש מתוהמשרדיתקיים מפגש קבלנים אשר במהלכו יינתנו הסברים והבהרות של נציגי 

 להימשך שעתיים לפחות.
 

המכרז ויהיה אחראי על כל  כתב על הקבלן למנות איש קשר לנושא מכרז זה שיקרא את
הפעילויות מול המשרד עד תום תהליך בחירת קבלן, איש קשר זה ילווה את ההתקשרות במידה 

 המציע יזכה במכרז.ש
 

ל ויברר כל פרט הדרוש לו רצוי כי איש הקשר ישתתף במפגש הקבלנים וייצג את הקבלן, ישא
 לשם הגשת ההצעה. 

 
 12:05ה שע  0.1.2515מפגש קבלנים יערך בתאריך 

 
    משרד החינוך בכתובת:

 ע"ש זבולון המר ז"ל )יסמין(אולם 
 03רח' שבטי ישראל 

 ירושלים
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 העברת שאלות ובירורים 1.0
 

ז על כל הקבלנים ובפרט נציגיהם המשתתפים במפגש מתבקשים לקרוא את חוברת המכר
נספחיה לפני מועד המפגש, להכין את שאלותיהם/הערותיהם מראש ולהגיע למפגש מצויידים 

 בחוברת המכרז. המשרד לא יספק חוברות מכרז במהלך המפגש ואחריו.
 

, תוך ציון שם 52 – 0052555יש להעביר את השאלות לא יאוחר מיומיים לפני המפגש לפקס מס' 
 בהרה תכלולנה את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.המציע ומס' המכרז. שאלות הה

 
יענה לשאלות רק במסגרת מפגש הקבלנים. לא תהיה כל אפשרות אחרת לקבל  משרד החינוך

 מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה. 
 

ויש לצרפו, חתום ע"י המציע  סיכום, הכולל את התשובות לשאלות יישלח למשתתפים במפגש
. כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת ת הגשת ההצעהלחובר

 את המשרד. סיכום התשובות הוא הקובע ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
 באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

 
הוא רשאי אם המציע יתקל בשאלה בעלת חשיבות, במהלך הכנת הצעתו, לאחר מועד המפגש, 

לפקס  עם ציון שם המכרז ומס' המכרז,, ע"ג נייר פירמה שלו בכתבלהגיש את שאלתו אך ורק 
 .52-0052555מס' 

 
 גף מכרזים יבחן את השאלה ויחליט באם לתת תשובה.

בכל מקרה בו החליט גף מכרזים לתת תשובה, היא תנתן בכתב בלבד לפונה וכן תפורסם באתר, 
 לפי שיקול דעת הגף.

 

 מציע שזכה בדירוג נמוך יותרהתקשרות עם  1.3

 

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם הספק הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם 
לא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו שהספק או במידה 

 יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע שזכה במכרז
)להלן: כשיר שני(, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. 
לא הסכים הספק שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למי שדורג 
במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרוייקט. למען הסר ספק, סמכות זו 

 ות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.של המשרד היא סמכ
 

 בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה. 1.0
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 (סףהגורמים אליהם מופנה המכרז )דרישות  .2
 

 מהמציעדרישות סף  2.1
 

 .ף סטטוטוריאו גועל הגוף המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי  2.1.1
 

 עוסק מורשה/מלכ"ר. להיות על הגוף המציע  2.1.2
 

 ספרי חשבונות כחוק. להיות מנהל על הגוף המציע  2.1.0
 

אם הגוף המציע הינו עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם  2.1.3
 העמותות, תקף לשנה השוטפת.

 
ון קבוצות תיירות שנים אחרונות לפחות בארג 0על הגוף המציע להיות בעל ניסיון של  2.1.0

קבוצות  10 -השנים האחרונות ב 0 -נוסעים ב 0,555לפולין בהיקף מינימלי מצטבר של 
 .משתתפים בקבוצה כל אחת לפחות( 25)בנות  לפחותשונות 

 
קרקע שירותי  בהסדרתלפחות  אחרונות שנים 0על הגוף המציע להיות בעל נסיון של  2.1.0

נוסעים  0,555נה( בהיקף מינימלי מצטבר של בפולין )הסעות, אירוח, כלכלה וליוטיסות 
משתתפים בקבוצה כל  25)בנות  לפחותשונות קבוצות  10 -שנים האחרונות בה 0 -ב

 .אחת לפחות(

 
על המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימלי של ידי גוף אחד, -אם ההצעה מוגשת על 2.1.6

ידי שני -מוגשת על אם ההצעה .(2550-2555השנים ) 0 -, בכל אחת מלשנה₪  0,555,555
לשנה ₪  0,555,555המצטבר של הגופים חייב לעמוד על  יגופים, מחזור העסקים המינימל

( ובלבד שמחזור העסקים של כל גוף מתקשר לא יפחת 2550-2555השנים ) 0 -בכל אחת מ
 לשנה. ₪  2,555,555 -מ

 
ת רשימ)מ חחברת ביטו ערבות או בנקאית ערבות -ערבות מציע  על הגוף המציע לצרף 2.1.5

)לגבי מוסדות להשכלה גבוהה הוראת הקיזוז ( או 6 בנספחמצורפת החברות ה
 המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה.  לקיום תנאיהמתוקצבים ע"י הות"ת(, 

 

 (6)בנספח  למכרז המצורףנוסח נוסח הערבות או הוראת הקיזוז יהיה תואם במלואו ל
 . 1521.3.25עד לתאריך  בתוקף, ₪ 05,555בסך של  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 לתשומת לב המציעים

את  הערבות או הוראת הקיזוז אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או בה הצעה
 על הסף. תפסל, וגמא המצורפת במכרזלד  את התוקף,או ו/סכום ה

על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של 
 המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.

 יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.
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 תנאי התקשרות להגשת הצעה )בין גוף מוביל לגוף מתקשר( 2.2

 

 גופים בלבד )גוף מוביל וגוף מתקשר( 2של עד התקשרות לצורך הגשת הצעה, מותרת  2.2.1

 
 גוף לא יכול להיות שותף ליותר מהצעה אחת. 2.2.2

 

שני גופים על ההצעה לעמוד גם בתנאים הבאים  עד במקרה שההצעה מוגשת על ידי 2.2.0
 ות: לפח

 

הגופים המתקשרים יוכיחו קשר חוזי בין כל המשתתפים שלא יופר בכל תקופת  .א
ההתקשרות עם המשרד בעקבות הזכייה במכרז )לרבות תקופות אופציה שיש 

 למשרד עפ"י המכרז(. 

 
בהצעה ייקבע שם הגוף המוביל, שמולו תיערך ההתקשרות עם המשרד וכן יפורט  .ב

 תפקידו של כל גוף מתקשר. 

 
ת מכרז זה הגוף המוביל והגוף המתקשר חייבים לעמוד בדרישות הסף במסגר .ג

 המפורטים להלן כל אחד בפני עצמו.  2.1.1-2.1.3שבסעיפים 

 

על כל גוף המשתתף בהצעה  2.1.0-2.1.0לגבי הדרישות המפורטות בסעיפים  .ד
העונה על אחד מהסעיפים לעמוד באותו סעיף בנפרד ובאופן מלא ושלם )דהיינו לא 

 לצרף ניסיון של מספר גופים יחדיו על מנת לעמוד בכל אחד מהסעיפים(  ניתן

 
 הגוף המוביל. לכל הפחותחייב לעמוד בהן  2.1.0לגבי הדרישות המפורטות בסעיף  .ה

 
 בסך הכל ההצעה בשלמותה חייבת לעמוד בכל דרישות הסף. .ו

 

ל והן כל מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע )דהיינו הן הגוף המובי 2.2.3
מחזור כספי  ניסיון ו/אוגוף מתקשר( לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס 

ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו )גוף מוביל ו/או גוף מתקשר( 
לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף 

לחוק  020מוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף ה
 , טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.1111החברות התשנ"ט 
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 הגדרות .0
 

  משרד החינוך – המשרד 0.1
 

 מינהל חברה ונוער  – היחידה המזמינה 0.2
 

ארגון וביצוע של שירותי הטסה וקרקע של משלחות תלמידים ונוער  – השרותים נשוא המכרז 0.0
 ממלכתיות ובית ספריות -לפולין 

 
, הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה – דרישות סף 0.3

 בלבד. 2כמפורט בפרק 
 

 יקבע ע"י המציע במקרה שההצעה מוגשת ע"י שני גופים או יותר. – גוף מוביל 0.0
 דפי ההצעה המוגשת. כלהגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על 

במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, יחתום 
על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות ולו תהיה האחריות 
הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם כל הגופים המתקשרים 

 לביצוע שלם של השרות למשך כל תקופת ההתקשרות.אחראים כלפי המשרד 
 

( או 6 בנספחמצורפת ת החברות הרשימ)מ חברת ביטוחערבות  או בנקאית ערבות – ערבות מציע 0.0
בסכום נקוב או באחוזים  ()לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"תהוראת הקיזוז 

 על חוזה התקשרות במקרה של זכיה.מסכום הצעה, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה 
 

( או 6 בנספחמצורפת ת החברות הרשימ)מ חברת ביטוחערבות  או בנקאית ערבות – ערבות ביצוע 0.6
בסכום נקוב או באחוזים  ()לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"תהוראת הקיזוז 

הקבלן  תהתחייבויוכפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי  ,מסכום ההתקשרות
 עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

 
 כל גוף שהגיש הצעה למכרז. – המציע 0.5

 
תשובת המציע לפנית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים  – הצעה למכרז 0.1

כל זאת  –מכרז  והצעת מחיר המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי ה
 עפ"י דרישות המכרז.

 
 מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד. – הקבלן/הספק 0.15

 
 חודשים מלאים. 12 – שנה 0.11

 
 הספירה מתייחסת לשנה אחורה מהמועד האחרון להגשת ההצעות. – שנה אחרונה 0.12

 
חודשים הנקוב במכרז, מהמועד הספירה מתייחסת למספר ה – חודש אחרון/חודשים אחרונים 0.10

 האחרון להגשת ההצעות.
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 תיאור הפרוייקט והיקפו .3

 
 כללי 3.1

 
לארגון וביצוע  יםחיצוני פיםשל גו הםהמשרד, באמצעות מינהל חברה ונוער, מעוניין בשירותי

  .ןלבני נוער בפולי משלחות
 

הצפויות יות"( המשלחות הינן משני סוגים: משלחות המאורגנות ע"י המשרד )"משלחות ממלכת
משתתפים בשנה ומשלחות בית ספריות המתארגנות באופן עצמאי  0,555 -כ 2515בשנת  למנות

בשנת  והצפויות למנות באמצעות הקבלנים אשר מתפקידם לשווק עצמם מול מוסדות החינוך
 . משתתפים 25,555 -כ 2515

 
 משלחות בית ספריות 3.1.1

 
כל מוסד חינוכי  :כאשרמשתנים  להיקפיםההתקשרות תהיה כללית, במתכונת הסכם 

חותם על הסכם עם הקבלן שהמוסד יבחר מבין הזוכים במכרז זה לגבי כל משלחת בפני 
 הפעילות הינה בין הקבלן למוסד.  וכלעצמה 

 
 משלחות ממלכתיות 3.1.2

 
של המשרד, ההתקשרות תהיה בין ממלכתיות בהתקשרות לצורך הוצאת משלחות 

 .זהלתחום מכרז בשיזכה/ו  /ניםהמשרד לבין הקבלן
 

משלחות ממלכתיות מטעם משרד החינוך יצאו לחו"ל במועדים קבועים עפ"י תחזית  3.1.0
 שנתית של המשרד. 

 יתקיימו במהלך כל השנה.המשלחות 
 

 :כדלקמן, צפויות משלחות ממלכתיות 2515עפ"י תוכנית המשרד לשנת  3.1.3
 

 2515נובמבר -סבב אוקטובר 2515אפריל -מרץ-סבב פברואר
(1) 2.0-20.2 (1) 0.15-12.15 
(2) 1.6-2.0 (2) 12.15-11.15 
(0) 1.0-10.0 (0) 11.1-20.15 
(3) 10.0-20.0 (3) 20.15-2.11 
(0) 0.3-10.3 (0) 2.11-1.11 

 (0) 1.11-10.11 
 משלחות 0)*( בכל סבב 

 אוגוסט, במשלחות הממלכתיות.-)**( קיימת אפשרות למועדים בחודשים יולי
 

תאריך  משתתפים בין להעבירזכותו של המשרד , ממלכתיותבמקרה של משלחות  3.1.0
או לצמצם את היקף המשתתפים, כל זאת בהתאם לתוכניותיו להרחיב ו/לתאריך, 

לפני מועד היציאה הנקוב ימים  30 -, וזאת לא פחות מולשיקוליו הבלעדיים של המשרד
 .בתכנית של המשלחת

 
מספר המשתתפים במשלחות הממלכתיות המועברים מתאריך לתאריך לא יעלה על  3.1.0

 מכלל המשתתפים. 25%
 

 העברה מתאריך לתאריך תתבצע אך ורק באותו סבב. 3.1.6
 

 נוסעים, כולל המלווים. 305 -יכלול כשל משלחות ממלכתיות  סבבכל  3.1.5
 

 המשרד ימסור מידי שנה, לקבלנים אשר יבחרו תוכנית חדשה לצורך ביצוע הפעילות. 3.1.1
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 ה'.עד  א , המתוכננים ליציאות מהארץ בימים20,555 -כ 2515 לשנתהצפוי "כ היקף הנוסעים סה 3.2
 

 היקף הנוסעים הנ"ל כולל הן משלחות בית ספריות והן משלחות ממלכתיות .
 

להגדיל או לצמצם את היקף המשתתפים בהתאם לתוכניותיו ולשיקוליו הבלעדיים  המשרד רשאי
 של המשרד. 

 
לגבי משלחות בית ספריות היקף המשלחות משתנה בהתאם לרמת הביקוש של המוסדות 

 י התלמידים המצטרפים, וכן לאופן השיווק של הקבלנים.החינוכיים ומספר
 

מובהר בזה כי המשרד אינו מחויב כלפי הקבלן הן לגבי מספר המשתתפים במשלחות הבית 
 ספריות והן לגבי מספר המשתתפים במשלחות הממלכתיות.

 
צוות הורים, על המציע לקחת בחשבון שמשלחת כוללת תלמידים, מורים, מלווים )מדריכים, 

 (. ואנשי עדותרפואי, צוות בטחון 
 

על המציע לקחת בחשבון שבנוסף לציוד האישי של המשתתפים יש להטיס ציוד משלחתי הכולל 
 ארגזי אוכל ציוד רפואי ואחר.

 
 בפולין משלחותהשהות משך  3.0

 
 ת.לילו 6ימים,  5 שהות של  -מסלול א' 
 לילות. 0ימים,  6 שהות של -מסלול ב' 

 
 תוכנית בסיסית 3.3

 
 בפולין: משלחותהלן התוכנית הבסיסית של הל 3.3.1

 
 .ץ, בלז": אושוויץ, בירקנאו, טרבלינקה, מידאניק, פלאשובמחנות השמדה ועבודהביקור ב

 
טיקטין, ביאליסטוק, לודג', קלצ'ה, גורא, ליז'נסק,  ,: ורשהאתרים יהודייםביקור ב

 , טארנוב, סנדיומש, קרקוב, קטוביץ, לובלין.לנצוט
 

: צנסטחובה, אוסטרוביץ, וילצ'קה, קזמיש, ורשה )העיר פולנים אתריםביקור ב
 העתיקה(, קרקוב )העיר העתיקה(.

 
 לגבי משלחות ממלכתיות המקומות הנ"ל ישובצו במהלך ימי המסע. סדרם ועניינם 3.3.2

לגבי משלחות בית ספריות ייקבע הסדר  יקבע בהתאם להחלטות המשרד/המינהל
אתרים הנ"ל עשויים להתווסף אתרים נוספים ל .בתאום בין המוסד החינוכי לקבלן

 המתמזגים במסלול העיקרי עפ"י דרישת המוסד החינוכי או המשרד.
 

שבתי הספר כבר ביצעו התקשרות עם ספקים  2515לגבי שנת יש לקחת בחשבון כי 
על כן הפעלת קבלנים מתוך המאגר אשר יוקם בעקבות מכרז זה בעבור מראש, ו

 .1.1.2515ככל הנראה לא לפני  ,בצעהמשלחות הבית ספריות תת
 

כך  פעילות במהלך המשלחתעל הקבלן לתכנן את סדרי הנחיתות והמראות וכל ה 3.3.0
ולמעברים. שהייה באתרים וזמן מינימלי לנסיעות לו שיתוכנן זמן מקסימלי לפעילות

לפי כך כל תוכנית תובא לבחינה ולאישור מראש של המשרד. המשרד יהיה רשאי 
 ה שינויים מתאימים.לדרוש לערוך ב
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 ראשון(, תשהנה כל המשלחות-שבת-שישי אושבת -שישי-בסוף השבוע )חמישי 3.3.3
יגבשו תכנית סוף שבוע עצמית  הבית ספריותהמשלחות  .בקרקוב הממלכתיות

 משלהם.

 
חייבת לעמוד  (כולל תוספות ושינויים, סוגי אתרים ושעות פעילות)התכנית בשלמותה  3.3.0

וכן כל ) 2553דצמבר  ,)ב'( 3בחוזר מנכ"ל סה/ונאי המכרז הדרישות המפורטות בת בכל
)ניתן  סמו בנושא זה עד היוםר( ובהתאם להנחיות שפוזהתיקון או תוספת לחוזר 

 .יד מאתר משרד החינוך(רלהו

 
. המשרד ינהל 05מספר האוטובוסים הכללי המקסימלי בכל יום פעילות בפולין הינו  3.3.0

עדי יציאה של קבוצות על מנת ולדרוש לשנות מ רישום של פניות הקבלנים והוא רשאי
 לעמוד בדרישה זו.

 
משלחת בית ספרית )או שילוב בתי ספר( חייבת לכלול שני אוטובוסים לפחות במסגרת  3.3.6

אוטובוסים. למען הסר ספק לא תאושר משלחת בת  3 -משלחת אחת ולא יותר מ

 אוטובוס אחד בלבד.

 
 היעדים הדרושים ושעות הטיסות 3.0

 
 ליעדים המפורטים להלן: 2515יתקיימו בשנת  המראותנחיתות ו 3.0.1

 
 ורשה או קטוביץ או קרקובבערים:  המראות וא נחיתות בפולין :ת"א –פולין  –ת"א 

 .או לודג' או ז'שוב
 או כל שדה אחר בפולין שיאושר מראש ע"י מינהלת פולין וקב"ט המשרד.

 
ימים  5 -לילות ו 6בסיס  ספטמבר יהיה על-אוגוסט-מועד הטיסות למעט בחודשים יולי 3.0.2

 במסגרת השעות כדלקמן )להלן מסלול א'(:

 בבוקר. 50:55 -יציאה מהארץ לא יאוחר מ -

 )שעון מקומי(. 21:55( לא לפני מפולין יציאהשעת ) -יציאה לכוון ישראל  -
 

לילות    0ספטמבר המשרד יאפשר שני מועדים כאשר מועד א' -אוגוסט-בחודשים יולי
 לילות כאשר )להלן מסלול ב'(: 6 -ימים ו 6לעיל, מועד ב' ימים כמפורט  6 -ו

 .12:55ולא אחרי  51:55יציאה מהארץ לא לפני  -

 .51:55לא לפני  –יציאה לכיוון ישראל  -
 

: במשלחות הממלכתיות, במידה והמשלחת מפוצלת בטיסה, אין לפצל הערה
 אוטובוסים, לטיסה במטוסים שונים.

 
 הגוף המבצע 3.0

 

הנדרשות אך ורק במסגרת הארגונית/משפטית של הזוכה. חל הפעילויות זוכה יבצע את כל 
חברות בנות ו/או לכלשהן לחברות אחרות ו/או פעילויות איסור מוחלט על הספק להעביר 

זה כגוף מצטרף לגוף המציע ו/או קיבלו  במכרז, אלא אם כן השתתפו חברות קשורות לספקל
 . מראש ובכתב את אישורו של המשרד

 
 



 

5882.doc (.מ.ד) 

20 

 בחירת הקבלנים ואופן ההתקשרות עם הקבלן הליך .0
 

 כללי 0.1
 

 קבוצות כדלקמן: 2 -הפעילות נשוא מכרז זה מתחלקת ל 0.1.1

 

 משלחות ממלכתיות. –פולין תלמידים ונוער ל משלחותארגון וביצוע של  .א

 .בית ספריותמשלחות  –פולין תלמידים ונוער ל משלחותארגון וביצוע של  .ב

 

ביצוע או לות במסגרת משלחות ממלכתיות בלבד המציע יכול להגיש הצעה לביצוע פעי 0.1.2
סוגי  2ביצוע הפעילות במסגרת  אוהפעילות במסגרת המשלחות הבית ספריות בלבד 

 המשלחות הנ"ל.

 

 .זוכים בלבד 2על המציע לקחת בחשבון כי לגבי משלחות ממלכתיות המשרד מבקש לקבוע  0.1.0
 

שלחות הממלכתיות יבחנו כמו כן, יש לקחת בחשבון כי מציעים שיגישו הצעה עבור המ
 גם מבחינת סעיפי איכות וגם מבחינת הצעת המחיר.

 
לעומת זאת, מציעים שיגישו הצעה עבור המשלחות הבית ספריות יבחנו אך ורק 

 מבחינת סעיפי איכות. דהיינו, בעבור המשלחות הבית ספריות אין צורך בהצעת מחיר.
 

פעם לקבלת הצעות מגורמים  מדי תחמאגר המבצעים של המשלחות הבית ספריות יפ 0.1.3
נוספים העומדים בדרישות המוגדרות במכרז זה. מועדי פתיחת המאגר יקבעו ע"י 

 .בהתאם לצרכים עפ"י שיקול דעתו המשרד
 

 הקבוצות 2 -מיון ההצעות ל 0.2
 

 הקבוצות: 2בראשית הבדיקה, המשרד ימיין את ההצעות עפ"י 
 

משלחות  –פולין דים ונוער לתלמי משלחותארגון וביצוע של הצעות המתייחסות ל .א
 ממלכתיות.

 
בית משלחות  –פולין תלמידים ונוער ל משלחותארגון וביצוע של הצעות המתייחסות ל .ב

 .ספריות

 

 אופן בחירת הקבלנים 0.0

 

 הסף. בדרישותהקבוצות( מבחינת עמידתן  2 -בדיקת כל ההצעות )ב 0.0.1

 

איכות משוקלל לכל הקבוצות( מבחינת סעיפי האיכות ומתן ציון  2 -הצעות )בבדיקת  0.0.2
 אחד מההצעות.

 
למשלחות הבית ספריות, ואשר  אך ורקבשלב זה, יבחרו קבלנים אשר הגישו הצעה  0.0.0

 .ויותר 60%ציון איכות כולל בסעיפי האיכות של קיבלו 
 

ההצעות שעמדו בדרישות הסף והאיכות ואשר הוגשו למשלחות הממלכתיות, יבחנו גם  0.0.3
 מבחינת הצעת המחיר.

מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד  05%יחושב על בסיס של שקלול ההצעות 
 מהציון המשוקלל של סעיף המחיר. 05%

 

קבלנים אשר קיבלו את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר ביחס  2בשלב זה, יבחרו  0.0.0
שהצעתו יתיישר מבחינת המחיר לקבלן  היקר בין השניים, בתנאי שהקבלן לדירוגם

 .חירזולה יותר מבחינת המ
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 משלחות ממלכתיות – אופן ההתקשרות 0.3

 
במסגרת מכרז זה יקבע המשרד קבלן או מספר קבלנים עפ"י ההצעות ועפ"י שיקול דעתו  (1)

 . 0.0עפ"י הליך בחירה המפורט בסעיף 

קבלן/קבלנים אלו יהיו הגורמים היחידים המורשים לפעול עם מוסדות החינוך ועם 
 מכרז.זה בהמשרד בנושא 

 

ז יחתום הקבלן על הסכם המגדיר את השרותים שהוא מחויב להם עפ"י בעקבות המכר (2)
וכן מגדיר את המחירים שהוא רשאי  ועפ"י החלטת וועדת המכרזים לגבי הזכיה הצעתו
 בעבור המשלחות הממלכתיות, בהתאם לתוצאות המכרז.לגבות 

 

ועפ"י  יתקשר עם המוסד החינוכי המשתתף במשלחת הממלכתית הקבלןכמו כן,  (0)
 .ירים שנקבעו בהתאם לתוצאות המכרזהמח

 

 משלחות בית ספריות –אופן ההתקשרות  0.0

 

במסגרת מכרז זה יקבע המשרד קבלן או מספר קבלנים עפ"י ההצעות ועפ"י שיקול דעתו  (1)
 . 0.0עפ"י הליך בחירה המפורט בסעיף 

 
קבלן/קבלנים אלו יהיו הגורמים היחידים המורשים לפעול עם מוסדות החינוך ועם 

 ד בנושא מכרז זה.המשר
 

על הסכם המגדיר את השרותים שהוא מחויב עם המשרד בעקבות המכרז יחתום הקבלן  (2)
 .בנוסח המצ"ב להם עפ"י הצעתו

 

בכל מקרה בו יפנה מוסד חינוכי אל אחד מהקבלנים לצורך ארגון משלחת, יחתמו הקבלן  (0)
 והמוסד על הסכם התקשרות מתאים.

 
 

 תפקידי הקבלן בביצוע העבודה .0
 

 ליכל 0.1
 

 .ניםהמשרד מבקש להפעיל את הפרוייקט באמצעות קבל
 

למשרד מענה כולל לכל התכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז זה, לרבות שינויים  ויספק ניםהקבל
 שיידרשו ע"י המשרד.

 
  3 את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, לרבות אלו המתוארים בפרק  ויפעיל ניםהקבל

 שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.וזאת החל מהיום 
 

לתת את מלוא השרות המוגדר במכרז זה מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת  ייםמחויב ניםהקבל
 ההתקשרות.

 
 בביצוע המכרז, הן בישראל והן בחו"ל. ניםלהלן מובאים תפקידי הקבל

 במסגרת התהליך נכללו גם תפקידי המשרד/המינהל וכן הקשרים עם הקבלן שיבחר.
 

לשאת באחריות על כל הפעילויות הנגזרות מהמכרז בתחום הניהולי, התפעולי,  וידרש ניםהקבל
, תוך עמידה בלוח זמנים, ויהיה אחראי לביצוע שלם ואיכותי של כל פעילות תעופתי-הלוגיסטי

 שתוטל עליו במסגרת מכרז זה.
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 ניירת ומסמכים 0.2
 

על גבי ניירת הנוגעת למכרז זה.  הםשלמלהשתמש בלוגו  יםבמכרז זה מנוע יםהזוכ ניםהקבל
 מבנה כותרת המסמכים תהיה במתכונת הבאה:

 
 -ארגון וביצוע של שירותי הטסה וקרקע של משלחות תלמידים ונוער לפולין 

 ממלכתיות ובית ספריות

 הפרוייקט מבוצע ע"י ________ עפ"י מכרז מס' _________
 

 שרד החינוך.הפרוייקט מבוצע עבור מינהל חברה ונוער, מ
 

 קובץ נהלי עבודה 0.0

 
 נהלי העבודה ימסרו לקבלנים על ידי המשרד.

 
 סוגי המשלחות 0.3

 

בסוג זה של משלחות הקבלן אינו עוסק בשיווק  -משלחות ממלכתיות מטעם משרד החינוך  (2)
אלא טיסות ושירותי קרקע בפולין. הפעילות של משלחות אלו זהה למשלחות בית ספריות 

 המפורטות בהמשך.עם תוספות ייחודיות 

 
על הקבלן לעסוק בנוסף לארגון גם בשיווק, לפעול בבתי הספר,   -משלחות בית ספריות (5)

 לסייע בארגון קבוצות, לקיים הסברה להורים וכו'.

 
למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על הקבלן לטפל בהוצאת משלחות בית ספריות ללא אישור 

 החסות ממינהלת פולין.
 

 הנדרשים מהקבלןבארץ  הכנותושירותים ל ההיקף המינימלי ש 0.0
 

 לכל סוגי המשלחות הכנות 0.0.1

 
על הקבלן להכין ולארגן את  המסעות כפי שיידרש ע"י המוסד החינוכי או המשרד לגבי 

 משלחות מטעמו.
 

התכנים . הסיוע יינתן בתחום הניהולי, הכספי, התפעולי והלוגיסטי כמפורט להלן
 ינוכי ובאישור מנהלת פולין.הפדגוגיים הינם באחריות המוסד הח

 
 .2.2.3ההכנה על פי המוגדר בחוזר מנכ"ל משלחות נוער לפולין סעיף  (2)
 
על הקבלן לארגן פעילות הדרכה שוטפת באמצעות המדריכים ששובצו לקבוצות  (5)

שעות של מדריך המיועד להדרכה בפולין לכל  15וזאת  במהלך השנה בהיקף של 
 .)כולל שכר הדרכה(משתתפים להכנה בארץ  35קבוצה עד 

 
 המציע להעמיס את הוצאותיו בגין שירות זה על הצעת המחיר.על 

 לא תשולם תמורה נפרדת כלשהי בגין פעולות אילו.
 

 השתתפות במפגשים/תדרוכים ודיווחים עם המשרד עפ"י דרישה של המשרד. 0.0.2
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 על הקבלן להכין מראש את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לנסיעה, תוך הבטחת 0.0.0
 שלמותם, כולל:

 
אישית, כולל ביטוח תאונות דרכים ביטוח פוליסת הנפקת כרטיס טיסה ו .א

והבטחת שירות קרקע לכל אחד מהמשתתפים, במסגרת ביטוח תאונות אישיות 
 וזאת לאחר קבלת הפרטים האישיים מהמשתתפים.

 
הפעילות הנ"ל תבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו, בתיאום ישיר עם בתי הספר 

הנוספים, כאשר הנפקת כרטיסי הטיסה ותשלום מיסי הנמל יעשה לא  והמלווים
 לפני הטיסה. יום 13 -יאוחר מ

 
 .)פוליסה אישית( הוצאת פוליסת ביטוח נוסעים ומטען לכל משתתף בנפרד .ב

 הפוליסה תכסה את הנושאים הבאים:

 הוצאות רפואיות ואשפוז -

 הטסה רפואית -

 טיפול חירום בשיניים -

 מטען אישי -

 תאונות אישיותביטוח  -

 ביטול נסיעה והחזר הוצאות נסיעה -

 צד ג' -

 הטסת גופה -

 המשך אשפוז בארץ -

 ביטוח תאונות דרכים במסגרת ביטוח תאונות אישיות -
 

ד ג' כלפי כל התלמידים, המורים, משתתפים אחרים ועובדי ביטוח אחריות צ .ג
בפעילויות השונות  הקבלן אשר יכסה כל אירוע וכל נזק הנגרם במהלך שהותם

 שבמסגרת מכרז זה.

 

 הכנת דף תדריך עבור כל משתתף, בהתאם להנחיות ובאישור המינהל. .ד

 
קרים מזהים לאוטובוסים ולמזוודות עבור המשלחות הממלכתיות הנפקת סטי .ה

 ועבור המשלחות הבית ספריות באישור מראש של מינהלת פולין.

 
פוטר בצבע שיקבע ע"י  חולצת משתתף במידות מתאימות למשתתפים, מבד .ו

המוסד החינוכי, שרוול ארוך, קפושון, שני כיסים, הדפסה מלפנים ומאחור )תוכן 
 ההדפסה, צבע וגודל יקבעו ע"י המוסד החינוכי(.

 
( 0על הקבלן להגיש בשיתוף עם בית הספר תוכנית מסע )עפ"י טבלאות המצורפות בנספח  0.0.3

 המכילות בין היתר פירוט של: 

 עטבלאות לו"ז מס .א

 טבלאות מלונות .ב

 טבלאות ארוחות .ג

 

 05באחריות בית הספר, להגיש את הטבלאות חתומות על ידי בית הספר והקבלן לפחות 
 משרד.ב יום לפני הטיסה לאישור מינהלת פולין
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 שלו הסכמי התקשרותלמשרד  ע"י הקבלן יוגשולמכרז,  המצורפת עפ"י תכנית העבודה 0.0.0
 לפחות לפני מועד היציאה. יום 05 -וסים וכו'( עם ספקי שירותי הקרקע )מלונות, אוטוב

 

כל האישורים על ביצוע סעיף זה יהיו של מבצעי השירות עצמם ולא של מתווכים וסוכנים 
 בארצות היעד )אישורי הזמנה מטעם בתי המלון עצמם, חברות הנסיעות וכו'(.

 

 ךעבור משלחות ממלכתיות של משרד החינוהכנה  0.0.0

 
עבור משלחות כנות המתוארות לעל את ההכנות הנדרשות על הקבלן לבצע בנוסף לה

 , כדלקמן:ממלכתיות של משרד החינוך
 

משתתפים( במועד סמוך למועד היציאה  105 -כן מפגש של משלחת שלמה )וארג (2)
 ואשר יתואם עם נציג המשרד. 

המפגש יכלול גם נוכחות של כל המדריכים המיועדים למשלחת זו, המורים 
 לחות, אנשי עדות, אנשי רפואה ואנשי הבטחון. המלווים, מנהל המש

 

על הקבלן לדאוג להובלת ציוד למפגש )חוברות, חולצות(. נציג הקבלן יהיה נוכח 
 במפגש ולפניו, לפתרון כל בעיה.

 

העברת והחזרת מלווים לשדה התעופה ומשדה התעופה חזרה, בהתאם לרשימה  (5)
 ורטים בהמשך.שתימסר לו ע"י המשרד בהתאמה למפתחות ההקצאה המפ

 

 טקסים מרכזיים בפולין (0)

 

טקסים ותפילת ליל שבת  2במהלך המשלחות הממלכתיות בפולין מתבצעים 
 אחת.

 הטקסים המתקיימים הינם:
 
 טקס חסידי אומות העולם. -

 טקס זיכרון ממלכתי באחד ממחנות ההשמדה. -
 

מטעם  המרכזייםההכנות לטקסים הנ"ל מתבצעות בארץ על ידי מרכז הטקסים 
 שעות. 3ההכנה הנדרשת לכל טקס בארץ הינה של רד החינוך. מש

 
על הקבלן לשלם למרכז הטקסים על ההכנות הנעשות בארץ עפ"י תעריפי נש"מ 

 כולל ביטול זמן ונסיעות. 
 

 עלות ההשתתפות במשלחת תהיה עפ"י תוצאות המכרז. (4)

ור מובהר בזה כי הסכום יכלול את כל הכרוך במשלחת כולל גם סכום מתאים עב
 תשר, אותו יש לגלם במחיר הסופי של ההצעה.

הקבלן אחראי לגבות את הכספים המגיעים לו ממוסדות החינוך, בהתאם 
 לרשימת התלמידים המשתתפים במשלחת.

 .הוצאות הגביה יחולו על הקבלן בלבד

מעלות ההשתתפות ישמשו כדמי קדימה, ויש לשלמם לפני מועד ההודעה  15%
 ון קבוצה.של הקבלן למשרד על שרי

בכל מקרה של ביטול ההרשמה ו/או שינוי מועד מבוקש לעונת שנה אחרת, דמי 
 הקדימה יישארו בידי הקבלן לכיסוי הוצאות ביטול, דמי ביטול לחברת הטיסה וכו'.

 במקרים אלו, חובה על הקבלן לדווח למשרד על התרחשותם.
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 לכל סוגי המשלחות – השירותים הנדרשים מהקבלן בחו"ל 0.0
 

 משלחתים המשתתפים בצוות 0.0.1
 

 ,  להלן:משלחתלביצוע הומקומי, צוות ישראלי לספק שירותים למשלחת ועל הקבלן  .א
 

, (וטיסה משלמים )שירותי קרקע משתתפים 02מורים מלווים לכל  2 (2)
 .עפ"י קביעת המשרד

 

מדריך אחד לכל  .מורשה להדרכה בפולין ע"י המשרד ,מדריך ישראלי (5)
, ריך תכלול בין היתר, שירותי קרקעמשלמים )עלות המד משתתפים 02

 ., עפ"י קביעת המשרדושכר הדרכה( טיסה

 
 .במשלחות בית ספריות ייבחר המדריך בתאום בין בית הספר לקבלן

  המדריך ע"י המשרד. יאושרבמשלחות ממלכתיות 

 

 משלמים )שירותי קרקע משתתפים 02איש ביטחון ישראלי לכל  (3)
 ., עפ"י קביעת המשרד(וטיסה

 

בעל רשיון ישראלי בר תוקף לעסוק ברפואה, בעל ביטוח אחריות רופא  (4)
מקצועית כוללת בתוקף, בארץ ובחו"ל, גם במסגרת שאינה נכללת 

 רופא בעל רשיון פולני העומד בתנאים הנ"ל.  אובעבודתו השגרתית 

 טיסות(.בוסים( יצורף רופא )שירותי קרקע ואוטו 0-3לכל משלחת )

 
למשלחות מלווים נוספים  לצרף ל המשרד ניתן, עפ"י אישור שבנוסף לנ"ל .ב

 .בתשלום מלא שלא יעלה על המחיר שייקבע עפ"י תוצאות מכרז זה
 

, בעל דובר אנגליתתיירות מקומי  ךמדרי היתלוו לכל אוטובוס של משלחת .ג
ישא הקבלן . קרקוב, ורשה, אושוויץ, וילצ'קה כישורי הדרכה באתרים הבאים:

 .המלאה ובעלות

 
 .אוטובוסים 2-3שלחת המונה מלווה לכל מ .ד

 
 למשלחות שירותי לינה הסדרת 0.0.2

 
על המציע להגיש בהצעתו רשימת בתי מלון המתאימות לדרישות, להיקף וללוח  .א

 הזמנים. 
 

על המציע לקחת בחשבון כי  אישורם של בתי המלון כפוף להחלטת שרותי 

 טחון ולאישור המשרד.יהב
 
אין לפצל משלחת  .אוטובוסים 2יש להלין במלון אחד משלחת שלמה הכוללת  .ב

 ליותר מאשר שני בתי מלון באותו לילה.אוטובוסים  0-3הכוללת שלמה 
  

והקבלן חייב  ילונו במלונות באותה העירשתי הקבוצות במקרה של פיצול, 
 .להציב נציג מטעמו בכל מלון
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 הלינה לפי המפתח: .ג

 מרכז העיר.ק"מ מ 25או בסביבותיה במרחק שלא יעלה על  הלילות בוורש 0 (2)

 ק"מ ממרכז העיר. 25או בסביבותיה במרחק שלא יעלה על  לילות בקרקוב 0 (5)

 .לילה אחד באיזור לובלין (3)

 ומעלה. 2כל חדרי האירוח יהיו בקומה  (4)

 
מהמשתתפים  15%מעבר לכך על הקבלן להיות מוכן בהתאם לצורך, להלין עד 

ליכה מאתרי במשלחות בית ספריות ללינת לילה בשבת במקומות לינה בטווח ה
ורשה /  הביקור בשבת במקביל להלנת המשלחת כולה בזמן שהותה בקרקוב

 .)עפ"י התוכנית(
 

 1/0 עבור  המשלחות הממלכתיות מטעם המשרד, על הקבלן להקצות עבור .ד
בטווח הליכה מאתרי הביקור  לינה בסופי שבועהמשלחות מקומות מהיקף 

)לפחות מחצית  "י התוכנית(/ ורשה )עפ היהודיים והרובעים העתיקים בקרקוב
 15%בנוסף על הקבלן להקצות זאת עבור עד מסופי השבוע תהיה בקרקוב( 

 .מהמשתתפים במשלחות לא דתיות
 

 על הקבלן לארח את המשתתפים והמלווים, עפ"י רמת האירוח הבאה: .ה

 בחדר. משתתפים 2 של אכסון (2)

 שירותים ומקלחת צמודים לכל חדר. (5)

 חדרים לאורח יחיד. 3ן לכל אוטובוס יקצה הקבל (3)

 רופא ,חדרים לאורח יחיד עבור איש עדות 0לכל משלחת יקצה הקבלן  (4)
 .ומנהל משלחת

 ומעלה. 2כל חדרי האירוח יהיו בקומה  (2)

 
 תוחברי משלח 055ת הלנים בכל מלון לא יעלה על ומספר חברי משלח .ו

 .)במצטבר(

 
חברי  055 המשרד רשאי להתנות שימוש במלון עד להגעה לקיבולת יומית של

 משלחת באותו מלון בלילה נתון.
 

, על הקבלן להסדיר מקום לינה 055במקרים בהם מספר חברי המשלחת עולה על 
 חלופי כנדרש במכרז.

 
, להתאמת בתי המלון בית הספרעל הקבלן לקבל אישור לגבי משלחות בית ספריות 

 ובלבד שעמדו בתנאים המינימליים הקבועים במכרז. לצרכי המשלחת
 

 לגבי משלחות ממלכתיות, על הקבלן לקבל אישור המשרד להתאמת המלון.
 

על המציע להציג בהצעתו את בתי המלון המוצעים על ידו. מלונות אלו ייבחנו ע"י 
הגורמים הקובעים במשרד ובשרותי הביטחון והם רשאים לפסול מלונות מוצעים ולא 

 לאפשר בהם לינה.
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 שירותי כלכלה הסדרת 0.0.0
 

 .המפורטות להלןההכרחיות הבאות יכלול את הדרישות  משתתף לכלהאירוח 
 
 כלכלה )החישוב למשתתף אחד( .א

 
במלונות, כאשר כל ארוחה כוללת: מיץ, קפה/תה, כשרות ארוחות בוקר  6 (2)

, סרדינים בקופסאות, חלב, חמאה, ריבה, ירקות, דגני בוקרלחמניות, 
 ביצה, גבינות.

, קום שיבחר ע"י מנהל המשלחתאו בכל מ במלונותכשרות ערב  ארוחות 6 (5)
כאשר כל ארוחה כוללת: מנה ראשונה: מרק, מנה עיקרית: מנת בשר 

+ תוספות + ירקות, מנה  (משלחתסוגים שונים במהלך ה 0)לפחות 
 אחרונה, לחם, קפה/תה ומים מינרלים.

ות ו/או כאשר כל ארוחה כוללת: גבינכשרות ארוחות צהריים ארוזות,  6 (3)
, ממתק או כל סוג אחר השתייניות, ירקות, פירות, חמל, ממרחים אחרים

 המוסד החינוכי.שיתואם ויאושר ע"י נציג 

 ליטר עבור כל משתתף במסע. 1.0בקבוקי מים מינרלים  5 (4)

 ליל שבת יש להגיש יין לקידוש וחלות לשבת. בארוחת (2)
 

כשרות משמע אישור מטעם הרבנות הראשית בישראל או מי שהוסמך על  )*( 
 בחוק לאיסור הנאה בכשרות.ידה כאמור 

ניתן לבצע ארוחות במקומות אחרים שיבחרו ע"י מנהל המשלחת למשל  )**(
 פעמים למשלחת. 0 -מסעדות, אך לא יותר מ

 .על הקבלן לספק מנות צמחוניות עפ"י הזמנה מראש )***(
 

 
 הבטחת תקשורת 0.0.3

 
 על הקבלן להבטיח תקשורת תקינה ואמינה כמפורט להלן: א.

 .משלחתהלפני הביקור ועד לסיום  שעות 35 -החל מ (2)

 תקשורת בין המשלחת והמשרד בארץ. (5)

 תקשורת בתנועה בין האוטובוסים. (3)

 תקשורות עם מקומות הלינה וההארחה. (4)

 תקשורת עם האחראים על שירותי הקרקע. (2)
 

)הכוללת קווי חוץ בינלאומיים(, מכשירי קשר/טלפונים  תקוויהתקשורת תהיה  ב.
להבטחת התקשורת הנ"ל,  על חשבונו, שאותם יקצה הקבלן דומהוכ םרייאסלול

 , עפ"י הפירוט הבא:יהסלולארכולל תשלום עבור שיחות הטלפון 
 
 .ראשי משלחותלכל  ייחידת טלפון סלולאר 1 (2)
 אוטובוס.לכל  ייחידת טלפון סלולאר 1 (5)
 תהסלולאריות שיחות והשכרת טלפונים בהתאם לתעריפי חברות התקשור (3)

 למכשיר. $ 05המקומיות, וזאת עד 
 

או מלווים מקומיים של צוות הביטחון  םמובהר בזה כי בטלפונים הסלולאריי
 אינם כלולים באמור לעיל.
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 מתן שירותי הסעה 0.0.0
 

 .משלחתדרש לספק שירותי הסעה לתלמידים ולמלווים במהלך היהקבלן י .א

דה התעופה ובחזרה עבור ראשי הקבלן יממן על חשבונו את הוצאות הנסיעה מש
 דות ותחנת הקבע והרופא.משלחות, אנשי הע

, או כל זמן כולו משלחתבמשך הלמשלחת  יםצמוד ויהיוהנהג האוטובוס 
 .כולל במשך הלילה שהמשלחת נמצאת בפולין

ויסתיים בשדה  אליו תגיע כל משלחת מסלול ההסעה יחל בשדה התעופה
 .משלחתסיום ה עם המתוכנן ליציאה מפולין התעופה

 : המדריכים מתלווים לקבוצותיהם הלוך וחזור, אין להוציאם בנפרד מהמשלחת.הערה

דק' לפחות לפני מועד הנחיתה הסופי  05על האוטובוס להתייצב בשדה התעופה 
 של הקבוצה לה יהיה שייך.

או כל  , לודג'ות התעופה האפשריים הינם: ורשה, קרקוב, קטוביץ, ז'שובדש
 .ולין שיאושר מראש על ידי מנהלת פולין יקבל המשרדשדה אחר בפ

 
 תשלום בגין חניה ובגין נסיעה בכבישי אגרה במקרה זה יחולו על הקבלן.  .ב

 

המורשים להסעת תיירים ע"י  באוטובוסים ממוזגיםההסעות תתבצענה  .ג
 00 -ולא יותר מ ישיבה מקומות 30 לפחותהמכילים , השלטונות המקומיים

האוטובוסים  ם תשמש להובלת ציוד אישי, מזון ושתיהיתרת המקומקומות. 
 .יכללו גם תאי מטען חיצוניים ננעלים

 קומתיים.-לא יופעלו אוטובוסים דו 
 

צמד אוטובוסים יהווה יחידת משלחת קטנה ביותר כאשר יחידת משלחת לא  .ד
אוטובוסים או        2 -נוסעים ב 55 -נוסעים ולא פחות מ 155 -תכלול יותר מ

 אוטובוסים. 3 -נוסעים ב 105-255אוטובוסים או  0 -נוסעים ב 125-105

 אוטובוסים. 2 -אוטובוסים ולא פחות מ 3משלחת לא תעלה על 
 

. DVDכל אוטובוס יצויד במערכת שמע, מערכת הגברה, מסך טלוויזיה ומכשיר  .ה
 כולם תקינים וכוללים את כל האביזרים הנדרשים.

 

או כל סיבה  לופי, לכל מקרה של תקלהעל הקבלן להבטיח אספקת אוטובוס ח .ו
, אשר יגיע למקום בהקדם ולא אחרת המונעת המשך נסיעתו של האוטובוס

 לאחר הזמנתו. שעות 0 -יאוחר מ

אי עמידה בתנאי זה תאפשר לכל משלחת, בנוסף לכל תרופה אחרת לשכור 
 אוטובוס אחר מכל חברה שהיא, על חשבון הקבלן.

 
 האוטובוסים וגודלברת האוטובוסים, היקף המציע יפרט בהצעתו את שם ח .ז

 .ושנת ייצורם
 

הקצאת נהגים לכל אוטובוס עפ"י חוקי התנועה התעבורתיים הנהוגים בפולין,  .ח
 – 15כאשר במסגרת תכנית הסיור נדרשות ובהתאם לתוכנית המסע המאושרת 

 שעות נהיגה ביממה. 12
 

במהלך המשלחת  על הקבלן לתכנן את סדרי הנחיתות והמראות וכל הפעילות .ט
כך שיתוכנן זמן מקסימלי לפעילות ולשהייה באתרים וזמן מינימלי לנסיעות 
ולמעברים. לפי כך כל תוכנית תובא לבחינה ולאישור מראש של המשרד. 

 המשרד יהיה רשאי לדרוש לערוך בה שינויים מתאימים.
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 שירותי הדרכה 0.0.0

 
ושרת ע"י על הקבלן לבחור את המדריך אך ורק מרשימת המדריכים המא (2)

 המדריכים למסע יאושרו ע"י מינהלת פולין. המשרד.

 מדריך מסע יצא עם המשלחת מהארץ וישוב עימה חזרה. (5)

 אין אפשרות של המתנת המדריך לקבוצתו בחו"ל.

 על המדריך להשתתף בהשתלמויות החובה בארץ, עפ"י הגדרות המשרד. (3)

 בכל אוטובוס ישובץ מדריך אחד. (4)

דקטי למשלחות הנוער בפולין, אשר יפעל בתיאום עם די-הקבלן ימנה רכז פדגוגי (2)
מינהלת פולין ועפ"י הנחיותיה לתיאום ויישום התוכנית החינוכית של המסע 
לפולין. רכז זה ישתתף בתדרוכים ובדיונים הנערכים במינהלת פולין בנושאים 

 הרלוונטי לתפקידו.

 

 אספקת ציוד רפואי 0.0.6
 

משלחת לכל דכנת ומצויידת במלואה מעוערכת רופא  על חשבונועל הקבלן לספק 
 מצורף פירוט ערכת רופא. 0בנספח  .אוטובוסים 0-3הכוללת 

 בנוסף, על הקבלן לספק לרופא לכל משלחת תיק החייאה תיקני.
 

 דמי כניסה לאתרים 0.0.5
 

בכל מקום בו נדרש תשלום של ) להלן יםמפורטהיבקרו באתרים  משלחתהמשתתפים ב
 .(ןדמי כניסה, יחולו אלה על הקבל

 בית הקברות בורשה -
 נוזיק -
 מכון יהודי -
 גן בלבד -וילנוף   -
 סרט עיר עתיקה -

 מוזיאון ההתקוממויות בורשה -
 כולל מדריך מקומי –סיור ורשא  -
 מוזיאון מידאנק -
 מוזיאון לובלין -
 בית קברות בלובלין -
 ישיבת חכמי לובלין -

 בית קברות בליזנסק -
 בית כנסת לנצוט -

 בד(לנצוט )גן בל –ארמון גרף פוטוצקי  -
 ויץוסרט אוש -
 כולל מדריך מקומי –סיור אשוויץ  -
 כולל מדריך מקומי –וילצקה  -
 )גליציה( מוזיאון יהודי בקרקוב -
 ואוול -
 בית כנסת אייזיק בקרקוב -

 בית כנסת טמפל בקרקוב -
 כולל מדריך מקומי –סיור בקרקוב  -

 פשיסחה -

 פינוצוב -

 סרט-לודג' –ראדגסט  -
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 שונות 0.0.1
 

קטנה עבור הוצאות בלתי מתוכננות )כגון על הקבלן לספק לראש משלחת קופה  (2)
 זלוטי. 255מונית, מדחום שבור וכו'(, על סך של עד 

 
 על הקבלן לספק ספרי תורה בכל סבב בו משתתפים משלחות דתיות. (5)

 
לכל ילד למטען לטובת המשלחת על  ק"ג 1על הקבלן לקחת בחשבון הוספה של  (3)

 חשבון הציוד המשלחתי.

 
לחסידי  , שיית לטקסים ואירועים כגון לפידיםעל הקבלן לבצע רכישה יעוד (4)

 למשלחת.₪  105אומות העולם וכו' בסך של עד 

 
על הקבלן להעמיד לראשות ראש המשלחת מערכת הגברה )בידורית( ניידת,  (2)

 נטענת ותיקנה למשך כל המסע.

 
 ניהול כספים 0.0.15

 
 הקבלן ינהל מערכת הנהלת חשבונות תקנית נפרדת לפרוייקט הנדון. (2)

 
מיד את כל המידע לרשות המשרד, על פי דרישתו ועל פי שיקול דעתו הקבלן יע (5)

של המשרד, וכן יאפשר לנציגי המשרד לבקר במשרדיו בכל עת שידרש לכך, על 
מנת לבחון את חשבונות הבנק ואת מערכת הנהלת חשבונות, וכן לעיין או לקבל 

 כל מסמך שיבקש המשרד.
 

 דיווח למשרד 0.0.11
 

באופן או את המוסד החינוכי )לפי סוג המשלחת(  הקבלן חייב לעדכן את המשרד (2)
 שוטף בכל הסעיפים ותתי הסעיפים הכלולים בתוכנית.

 
דו"ח סיכום לכל  )המשרד או המוסד החינוכי( משלחתלמזמין ה הקבלן יגיש (5)

, שלבי התוכנית, רשימת המשתתפים, ריכוז משלחת, הכולל את נושא המשלחת
 ם.בעיות ודרכי טיפול וסיכומים סטטיסטי

הקבלן יבצע ניתוח הנתונים עפ"י חיתוכים שונים והסקת המסקנות ברמה 
 .משלחתהכוללת של ה

 
בכל עת שיידרש את כל או למוסד החינוכי הקבלן מתחייב למסור למשרד  (3)

 המידע שנצבר בהקשר לכל משתתף, לכל פעילות ובהקשר לתוכנית כולה.

 

 שירותים נוספים הנדרשים מהקבלן לכל המשלחות 0.0.12

 
שעות( כולל  0כנסים למשלחת שלמה פעם אחת בתכנית המסע )עד  אולם (2)

 מערכת הגברה.

 
 זרים למשלחת. 0זר פרחים בסידור עגול מותאם לטכס זיכרון,  (5)

 
על הקבלן להציג במסגרת הצעתו, בכל מקום בו נדרש להציג את קבלני המשנה הערה: 

בפולין לסוג הפעילות  ברשומות הממשלתיותלסוגיהם השונים, הוכחה בדבר היותם רשומים 
 אליהם הם מיועדים.
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תוספות ושינויים מיוחדים עפ"י המשלחת הבית ספרית החינוכי או המשלחת הממלכתית, על  0.6
 חשבון הקבלן

 
לעיתים יידרש הקבלן לספק ארוחות או ציוד להכנה והגשה וזאת עפ"י דרישה בהודעה מראש על 

 כך במסגרת ההכנות לקראת הנסיעה, לרבות:
 

 ת מערכות כלי אוכל חד פעמיים למשתתף לכל ימי המסע לפי צורכי המוסד.כמו .2

 גלילי נייר כסף, שיספיקו לעטיפה כפולה של המוצרים הזקוקים לחימום.  .5
 כלים קבוצתיים לחימום. .3
 ארוחות צמחוניות כשרות. .4

 

 תוספות ושינויים מיוחדים למשלחת הממלכתית, בתוספת תשלום 0.5
 

ט( לעניין זה יציע הקבלן את עלות התוספת הנדרשת על ידו ארוחות כשרות למהדרין )גלא
מכלל  5% -למשתתף )לפי נתוני העבר כמות הנוסעים הדורשים מזון בהכשר כזה נאמדת ב

 הנוסעים, נתון זה הינו אומדן בלבד ולא מחייב(.
 

 שירותים מיוחדים נוספים למשלחת ממלכתית 0.1

 

 אוטובוסים(.  2-3ת )כתיללכל יחידת משלחת ממואיש עדות ראש משלחת  (2)

על חשבון המשרד במחיר עלות למשתתף על פי  וטיסה יש לספק לנ"ל שירותי קרקע
 תוצאות המכרז.

 

 .משתתפים 305 עדאנשי תחנת קבע לכל סבב משלחות הכולל  0 (5)

 

מלווים לכל משלחת בנוסף  0במשלחות חינוך מיוחד ומשלחות קידום נוער יש להוסיף  (3)
 לבעלי התפקידים האחרים. 

על חשבון המשרד במחיר עלות למשתתף על פי וטיסה יש לספק לנ"ל שירותי קרקע 
 תוצאות המכרז. 

 

 מלווים נוספים, ככל שיאושרו עפ"י שיקול דעתו של המשרד. (4)

 

 אוטובוס יעודי לנכים, אשר ישולם ע"י המשרד בהתאם לצורך. (2)

 
מכים במשרד ועל כן הוצאות אלא מותנות באישור תכנית עבודה מתאימה ע"י הגורמים המוס

 .אין להעמיסן על הצעת המחיר
 

 אחריות נוספת של הקבלן 0.15
 

על הקבלן חלה חובה במסגרת מכרז זה באמצעות אנשיו אשר נמצאים בפולין עם המשלחת לתת 
בפולין, לרבות עזרה  משלחתמענה הולם לבעיות בלתי צפויות אשר יכולות לקרות במהלך ה

 .ותיאום מול חברות התעופה בפולין
 

 מועדי הגשת תוכניות ותיאום שירותי קרקע 0.11
 

על הקבלן להגיש לאישור מינהלת פולין את תוכניות המסע, לוח הזמנים של הטיסות, רשימת 
 יום לפני המסע. 30מלונות, רשימת המסעדות והארוחות עד 

 

 טיפול במקרים חריגים 0.12
 

מיוחדים במקרים בהם תנאים לדאוג לעל הקבלן חלה חובה במסגרת מכרז זה באמצעות אנשיו 
 המשלחות יצאו באיחור, משלחות שנחתו בשדה תעופה חלופי וכו'.
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 כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז .6
 

ח האדם והצבת כאיתור, גיוס ולשם הפעלת הפרוייקט יפעל הקבלן ממשרדיו הוא, תוך  6.1
 .להלןבהיקף ובדרישות המפורטים  על חשבונוו על ידו והאמצעים הבאים,

 
עובדי הקבלן מנועים מלשבת במשרדי המשרד ו/או מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או  6.2

מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש 
בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הקבלן להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו 

 להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז. בפרוייקט זה, ולספק
 

 המשרד רשאי לבחון מראש את התאמתו של כל עובד מבחינה מקצועית לדרישות המכרז. 6.0

 
במהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הקבלן הפועלים במסגרת מכרז ש במידה

יום ממועד  13יה להחליף עובד זה בתוך על הקבלן יהו זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו 
 ., בעובד העונה לדרישות במכרז זהעל כך המשרדהודעת 

 
, על מנת 6.12הקבלן יודיע מראש למשרד על החלפתו של כל עובד מהעובדים שיפורטו בסעיף 

 המכרז המפורטים בסעיפים הנ"ל. דרישותשהמשרד יוכל לבדוק כי העובד החדש יעמוד בכל 
 

 על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת. יחתוםו יעסיק הקבלן
 

, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי עבור עובדיו ח אדם ומערכת שכרולהפעיל מערכת כ הקבלןעל  6.3
 של עובדים אלו. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.

 
-ם יוצרים יחסי עובדלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הקבלן ובין הממשלה אינ 6.0

מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים 
 המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

 
 כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 
 הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל 6.0

 
יב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי הקבלן מתחי

העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו 
הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה  מתחייב הקבלן לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים 

חרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים, צווי הרחב והסכמי למכרז, וכל חקיקת מגן א 6 בנספח
 עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה. 

 
 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן: 6.6

לשלם לכל העובדים המופעלים במסגרת מכרז זה, לפחות שכר מינימלי העולה על שכר  -
והמתאים לכישורים, להכשרה המינימום במשק )כפי שנקבע מעת לעת ע"י הממשלה( 

 ולתפקיד אותו מבצע כל אחד מבעלי התפקיד.

בקרן פנסיה, קופת גמל או , החל מיום עבודתם הראשון, לבצע לעובדיו ביטוח פנסיוני -
מתחייב  הקבלןביטוח מנהלים )או שילוב ביניהם( בגוף פיננסי שיבחר ע"י העובד, כאשר 

משכר  0%לפחות  -של העובד  סיוניהפנלהפריש את הסכומים הבאים בגין ביטוח 
יפריש  , הקבלן גםיםגמולבגין ת 0.0%העובד יפריש על חשבונו ולים גמוהמינימום בגין ת

 בגין פיצויים.  5.000%

יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר  מובהר בזאת כי הקבלןלעניין הפיצויים 
ואף יציין בהסכמי  ,יתחייב מראש קבלןהעובד )דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית( וכן ה

העסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר 
 .כל סיבה אחרתמלא פוטר או עבד פחות משנה או  העובד)דהיינו גם אם  העובד בכל מקרה
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גין . הפרשות אלו תבוצענה ע"י הקבלן ב(העובד הסכום שהופרש בגין פיצויים ישאר בקופת
כל העובדים במסגרת השירותים הניתנים למשרד עקב זכייתו של הקבלן במכרז, בכל 

ועל פי החלק היחסי. מובהר בזאת כי הפרשה זו הינה  היקף העסקה שהוא ע"י הקבלן
חובה וכי ככל שיוכח כי עובד מעובדי הקבלן אינו מעונין בהפרשה זו, יחויב הקבלן להשיב 

הסכומים אשר נחסכו כתוצאה מכך שאותו עובד לא בוטח למשרד החינוך מידי חודש את 
 בביטוח פנסיוני.

לשלם לעובדיו בתום שנת עבודה אחת דמי הבראה עפ"י ההסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו  -
 הרחבה על כלל העובדים במשק.

 להעניק לעובדיו חופשות וימי מחלה כפי שנקבע בכל דין. -

הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל  לשלם לעובדיו קצובת נסיעה כפי שנקבע בהסכם -
 העובדים במשק.

לפעול עפ"י חוק שעות  –במידה שהוא מעסיק עובד כלשהו מעובדיו בשעות עבודה נוספות  -
עבודה ומנוחה, לרבות לענין תשלום השכר הנדרש בגין שעות אלו. מובהר בזה כי לענין זה 

ויום, בכל הפרוייקטים שבו  על הקבלן לקחת בחשבון את היקף העסקת עובדיו, בכל יום
 הוא מעסיק אותם, כך שיעמוד בתנאי החוק. 

 

מובהר בזה כי ככל שנקבע שכר מינימלי לשעת עבודה שעל הקבלן לשלם לעובדיו במכרז זה )בין  6.5
אם מדובר בשכר מינימלי עפ"י דין ובין אם עפ"י הוראה מיוחדת מעבר לשכר המינימלי שנקבע 

קבלן לכלול בשכר המינימלי לשעה מרכיבים שונים כגון דמי הבראה, בדין(, הרי שחל איסור על ה
 ביטוח פנסיוני, קצובת נסיעה, הפרשה לפיצויי פיטורין וכיוצ"ב.

 

משכרו כדמי  3%ימים בשנה, עליו לשלם לעובד  60 -בכל מקרה בו הקבלן מעסיק עובד פחות מ 6.1
לחוק חופשה שנתית.  10עיף חופשה, במקום ימי החופשה המגיעים לו. זאת בהתאם להוראות ס

 הנ"ל. 10התשלום לעובד יבוצע ישירות, כל עוד לא הוקמה קרן כמפורט בסעיף 

 
הקבלן מתחייב לידע את כל עובדיו על מלוא זכויותיהם בעניין כאמור לעיל. לצורך כך יכין נוסח  6.15

לתחילת של דף מידע שלו הכולל את המידע הנדרש, ואשר ימסר ע"י הקבלן לכל עובדיו, עובר 
העסקתם על ידו בפרוייקט. כן מתחייב הקבלן לצרף דף המידע לכל חוזה העסקה עם עובדיו 

 בפרוייקט. בדף המידע אף יובהר לכל עובד כי אינו רשאי לותר על זכות מהזכויות הנ"ל.
 

רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של  המשרדמובהר בזה כי  6.11
להבטיח קיומם של כל התחייבויות הקבלן בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל  הקבלן, על מנת

הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד 
ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו 

יגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהקבלן לא ביצע חובה מחובותיו כאמור ו/או נצ הבלעדי של המשרד
לעיל, לרבות לענין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות 
ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת 

. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת םמהסכו 0ועד לסכום המגיע לפי  החריגה
 למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.
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 כח האדם לביצוע הפרוייקט 6.12
 

, יידרש להעביר למשרד ביחס לכל עובדיו במכרזהצעתו היא הזוכה שעל המציע לדעת כי במידה 
שהות במוסדות חינוך, אישור בפרוייקט אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד עם ילדים או ל

זה , בהתאם להוראות החוק "מניעת העסקה מכרז משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת 
של תקנות "מניעת העסקת  0ראה טופס  –" 2551-של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

 ".2550–אישור משטרה( תשס"ג מוסד המכוון למתן שרות לקטינים )עברייני מין ב
 

 המצורף לתקנה. 0על הספק המפעיל להגיש את הבקשה למשטרה על גבי טופס 
 

 מובא נוסח התקנה והטפסים הנדרשים. 3בנספח מס' 
 

, יקצה הקבלן כח אדם כללי לתפעול הפרוייקט במכרזבנוסף לכח האדם הישיר, המוגדר 
 בשלמותו כדלקמן:

 
 מנהל הפרוייקט 6.12.1

 
אחראי לכל המהלך הלוגיסטי והמקצועי ויהיה  משלחותמנהל הפרוייקט ינהל את ה

 הכרוך בביצוע מכרז זה.
 

 .הקבלן יסמיך את מנהל הפרוייקט לייצגו בכל הקשור לביצוע מכרז זה
 

 שנים 0מנהל הפרוייקט יהיה בעל שליטה טובה באנגלית ועברית ובעל נסיון של 
י אופי והיקף לפחות בתכנון, ארגון, ניהול וליווי קבוצות תיירות בחו"ל, בעל אחרונות

 הדומה לנושא המכרז.
 

אוטובוסים השייכים למסגרת ארגונית אחת )מלווה פולני  3-2למשלחת המונה  מלווה 6.12.2
 או ישראלי מטעם הקבלן(

 
מלווה המשלחת יהיה אחראי לביצוע מלא של כל השירותים הנדרשים למשלחת לפני 

כנית ובלוח הנסיעה, לליווי צמוד של המשלחת בחו"ל )תוך עמידה בדרישות הת
ם בארץ ובחו"ל, ולטיפול בכל יהזמנים(, לביצוע ההתקשרויות עם הגורמים הרלוונטי

 בעיה המתעוררת בהכנת ובמהלך המסע.
 

 אחרונות שנים 0סיון של יבעל שליטה טובה באנגלית ובעל ניהיה מלווה המשלחת 
היקף הדומה לפחות בתכנון, ארגון, ניהול וליווי קבוצות תיירות בחו"ל, בעלי אופי ו

 לנושא המכרז.
 

 מדריך לא יוכל לשמש בו זמנית כמלווה משלחת.
 

 על הקבלן לפרט את פרטי המלווים אשר המציע מקושר איתם.
 



 

5882.doc (.מ.ד) 

52 

 תשתית ממוחשבת 6.10
 

המאפשרת הפקת נתונים והעברתם למערכות הקבלן נדרש להפעיל בפרוייקט מערכת ממוחשבת 
 :בפעילויות הבאות המשרד

 
 ל נושאי הפעילות במכרז.המידע עניהול מאגר  .א

 
 מעקב אחר ביצוע תוכניות הפעילות. .ב

 
המשרד שידרש ע"י דו"ח וכו'( וכל  שנתי, דו"ח חודשיהפקת דוחות ביצוע )דו"ח סיכום  .ג

 ברמות של דו"ח תקופתי,  דו"ח אירועים מיוחדים .

 
חובה על הקבלן להעביר העתק של היישום הממוחשב מיד לאחר הפעלתו וכן להעביר  .ד

 מעודכן בכל עת בו הקבלן מבצע שינוי כלשהו . עותק

 
בנוסף, יעביר הקבלן למשרד את כל המידע שנצבר במערכות שלו בכל הנוגע לפרוייקט זה 

 וזאת בכל עת שיידרש לכך ע"י המשרד.

 
 .הקבלן על חשבוןכל הוצאות השכירות, הציוד, התפעול וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו 

 
 

 פיצוי מוסכם .5
 

מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את הפעילות כנדרש ובאיכות  5.1
הנדרשת או יפר הקבלן את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את 

 הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

 

 פיצוי מוסכם: תישקל הטלתלגביהם  האירועים 5.2
 

 פיצוי מוסכם  ועהאיר

חריגה בסכום ההתקשרות עם מוסד חינוכי לעומת המחיר 
 שאושר במכרז. 

סכום החריגה מכלל 
 x 2המשתתפים 

 של כל המשלחת
תלונה של מוסד או המשרד על אי קיום פרט כלשהו 

 המוגדר במכרז כתפקידו של הקבלן
055 $ 

, החל למשתתף לשעה 05$ .במכרזאי עמידה בלוח הזמנים של שעת המראה כמוגדר 
 מהשעה השניה

אי עמידה בלוח הזמנים של התוכנית היומית לרבות 
התייצבות מאוחרת של נהג, תקלת אוטובוס ארוכה 

 מהמוגדר במכרז זה וכו'.

 $ לשעת איחור 055

 למשתתף 20$ .המכרזשירותי כלכלה לא עומדים בדרישות 
אי מתן עדיפות ע"י הקבלן המטפל במשלחות ממלכתיות 

 על פני משלחות בית ספריות
 למקרה 055$

 

כל תביעה של נוסע בגין תקלות כלשהן תקבל מענה בין הנוסע לבין הספק ללא כל מעורבות ו/או 
 פיצוי של המשרד.
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המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או  5.0
 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

ו אוטומטי ונתון לשיקול דעת המשרד. הקבלן יוכל להבהיר למשרד את הסיבות לכל הניכוי אינ
 אירוע, והמשרד רשאי לקבל או לדחות הסברים אלו.

 
 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו. 5.3

 
תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על  5.0

 פי מסמכי המכרז. 
 

בגין הפרת חוזה עפ"י מכרז זה , הקיימות למשרד, אין הפיצוי המוסכם בא לגרוע מכל התרופות 5.0
 ועל פי כל דין.

 
   :ההער

מכרז הפיצויים המוסכמים הנ"ל הינם בנוסף לכל סעד משפטי או אחר שמינהל החברה ונוער זכאי לו לפי 
 זה ו/או לפי כל דין. 

 
 

 כויות יוצריםז .1
 

, היישומים הממוחשבים, )למעט מקרים הנכללים התוכנות ,התכניות, הספרותעל זכויות היוצרים  כל
ע"י קבלן לצורך  םיפותח, ירכש או יותאיעשה בו שימוש ו/או אשר  להלן( וכל חומר אחר 1.0בסעיף 

 קבלן מתחייב לפעול כדלקמן:היהיו רכושה של המדינה ופרוייקט זה, 
 

שתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, הקבלן לא יהיה רשאי לה 1.1
 המשרד.מלצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש 

 
הקבלן אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הקבלן, שמו וכל  1.2

 אזכור אחר המזהה אותו.
 

יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא הקבלן לא  1.0
 יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

 
כלשהו ו/או מידע הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי  1.3

 זה. יבויות עפ"י מכרזיבמהלך ביצוע התח
 

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז 
זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הקבלן לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים 
שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר 

 שאינו מפר.
 

ז ותוכניות כרהקבלן משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המשבמידה  1.0
 העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.

 אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הקבלן על חשבונו.
 

ך בכל מקרה בו הקבלן מציע תכנית ייחודית מטעמו הקבלן ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצור 1.0
 הפעלת הפרוייקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הקבלן.

במקרה והקבלן טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם 
 התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.

במסגרת הפרוייקט. במקרה זה יעביר  המשרד יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות
 הקבלן את הזכויות על התוכנות המתאימות, לידי המשרד.
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, בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הקבלן את כל התוכניות 1.6
שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל קבלן שירותים אחר, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר 

 .משרדים במסגרת הפרוייקט, לידי ההמועסק
 

, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, משרד החינוךדרש לעגן את זכויות המדינה, יהקבלן י 1.5
 שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה. קבלניםכותבי התוכניות ו

 
 

 שמירת סודיות .15
 

 ע מכרז זה.הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצו 15.1
: דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות המידע בין היתר במסגרת זו כלולים

ומרשם של מערכת החינוך, מועדי ביקורת ותוצאותיה וכל מידע אחר  שהגיע אליו במסגרת ביצוע 
 השרותים עפ"י המכרז. 

 
ז זה וללא הרשאה מהמזמין, מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכר הקבלן 15.2

 הקבלןידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על  הקבלןלא ימסור 
מתחייב להחתים את כל עובדיו  הקבלן. 1166תשל"ז לחוק העונשין  111 -ו 115הוראות סעיפים 

 והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.
 

אג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל הקבלן יד 15.0
שימוש אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות השונות 

 בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש אחרת ע"י המשרד.

 
רז זה, ממי שאינו הקבלן ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכ 15.3

שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם 
 על התחייבות לשמירת סודיות. 

 
 הקבלן יבחר ויעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות הביטחוניות של קב"ט המשרד.  15.0

 
 ללא הרשאה מהמשרד. הקבלן לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה  15.0

 
הקבלן יחתום על הצהרה למחויבות שמירת סודיות וכן יחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו  15.6

 לצורך מכרז זה, על התחייבות לשמור סודיות, עותק מההצהרה יועבר לאגף.
 

הקבלן ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות  15.5
ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין  (1151התשמ"א )

 (.1150גופים ציבוריים(, התשמ"ו )
 

אם נתונים אשר הגיעו אל הקבלן ו/או נאספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע"  15.1
חזקתו ( תהיה אחריות לנוהל רישומו, ה1151בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות תשמ"א )

 והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלים על הקבלן, כל עוד לא יקבע אחרת בהסכם זה.
 . משרד החינוךאין האמור גורע מהיות הנתונים בבעלות 

 
 הקבלן יחזיר למשרד כל חומר שימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שידרש לכך. 15.15

 
ט לאבטחת הנתונים ו/או על פי דרישת המזמין יציג הספק לנציג המזמין אמצעי האבטחה שנק 15.11

המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הקבלן ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או 
המשרתות אותו לצרכי פרוייקט זה, ממי שאינו שותף לפרוייקט, לא מוסמך לעיין בחומר או 

 במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על התחייבות לשמירת מידע וסודיות.
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 משפטיתאחריות  .11
 

נזק ובגין כל פיצוי ותביעה  לכל דיןעל פי כל הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת  11.1
 כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

 
הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת  11.2

ן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין עובדיו בפרוייקט. הקבל
 כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

 
הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  11.0

 בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 

 
י פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י אם א 11.3

 המדינה: 

 
התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע  11.3.1

לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, 
 פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.  הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי

 
הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין 

 העסקתו עפ"י חוזה זה.
 

, יראו ככלולים בתשלומים  1100 –לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  25בהסתמך על סעיף  11.3.2
הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה  הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי

הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור 
 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו. 25בסעיף 

 

ינה יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מד 11.3.0
בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין 
תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה 
הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה 

ה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינ
תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש 

 האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
 

 ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו. 11.0

 
וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל הקבלן יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו  11.0

 נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.
 

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  11.6
דל של הקבלן, אחר, לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מח

 עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.
 

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על 
 פי חוזה זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.
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 ביטוח, שיפוי ופיצוי .12
 

 –ולטובת מדינת ישראל  וולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובת לרכוש,  מתחייב הקבלן
הכיסויים והתנאים הנדרשים את הביטוחים כוללים  הנהלת המשרד כאשר ל םלהציג משרד החינוך,

 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:ו
 

 ביטוח חבות המעבידים 12.1
 

קית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי הקבלן יבטח את אחריותו החו 12.1.1
 מדינת  ישראל  והשטחים המוחזקים.

דולר  0,555,555 -דולר ארה"ב לעובד, ו 1,055,555גבולות האחריות לא יפחתו מסך  12.1.2
 ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.

ען לעניין משרד החינוך היה ונט –על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל  הביטוח 12.1.0
 קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן. 

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 12.2

 
הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל ביטוח אחריות כלפי צד  12.2.1

       שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב למקרה  1,555,555גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך  12.2.2
 ולתקופת הביטוח.    

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  12.2.0

המשתתפים בפעילות ההדרכות  ורכושם כולל בעלי תפקידים, מתאמים פדגוגיים,  12.2.3
 ייחשבו צד שלישי. –ם   ומטמיעים  שאינם מבוטחים בביטוח חבות המעבידי

משרד החינוך, ככל  –הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  12.2.0
 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן.

 ביטוח כל משתתף בפוליסת ביטוח, הכוללת: 12.0

 $  2,000,000 הוצאות רפואיות ואשפוז

 $  200,000 72-62מגיל 

 החולים )אמבולנס אווירי( הטסה רפואית ממקום האירוע לבית

 כלול בגבול האשפוז ללא תוספת מחיר הטסה רפואית

 $  200 טיפול חרום בשיניים

 $ 5,520 מטען אישי

 $ 500 פיצוי מירבי לפריט

 $ 200 דברי ערך

 $ 50,000 תאונות אישיות

 $ 6,000 26עד גיל 

 $ 400 פריצה לרכב

 $ 3,000 ביטול נסיעה

 $ 3,000 עההחזר הוצאות נסי

 $ 520,000 צד ג'

 $ 2,000 הטסת גופה

 $ 2,000,000 המשך אשפוז בארץ תוך חודשיים עד גבול האשפוז

הרחבה של הפוליסה לגבי החמרה של מחלה קיימת )שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של 
 מחלה קיימת שהטיפול בה בחו"ל היה הכרחי כטיפול חירום(

/שהיה בחו"ל למלווה לרבות הטסת בן משפחה לליווי הרחבה להחזר הוצאות נסיעה
 הנפגע ושהיה עימו בחו"ל

 $ 20 השתתפות עצמית
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 בפוליסות יכללו התנאים הבאים: 12.3

 
 תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי המשרד ועובדיו. (א)

אחריות פוליסת חבות המעבידים תכלול גם כיסוי לגבי קבלני המשנה ועובדיהם ופוליסת  (ב)
כלפי צד שלישי תורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות קבלנים 

 וקבלני משנה שברשותו.

 המבוטח בפוליסות יהא הקבלן ו/או המשרד ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל. (ג)

 בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ייכלל סעיף אחריות צולבת. (ד)

 י תיכלל הרחבה לחו"ל.לגבי פוליסות חבות מעבידים בצד שליש (ה)

צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  (ו)
 יום לפחות במכתב רשום למשרד החינוך. 30המבטח הודעה מוקדמת של 

 

 כללי 12.0
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
 

 משרד החינוך. –ראל מדינת ישלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:   .א
 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  .ב

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.  05אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  
 
 -המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .ג

 נוך  ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.משרד החי
 
הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .ד

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 

 בלעדית על הקבלן. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה .ה
 
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .ו

משרד החינוך, והביטוח הינו  –כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל 
 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 
מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו  .ז

 בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל. 
 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור ביטוחי בחתימת המבטח בהתאם 
לנספח הביטוח המצ"ב על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצא על ידי הקבלן למשרד החינוך  עד 

 למועד חתימת החוזה.  
   
משרד החינוך  להחזיק  –קבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל ה

בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם 
ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן 

 חר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות. למשרד החינוך, לכל המאו
  

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי 
משרד החינוך על כל סעד או זכות  –החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 המוקנים לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.
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 י תשלוםתנא .10

 
התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם על פי הגשת חשבונית בצירוף דו"ח  10.1

פעילות חודשית ומסמכים נדרשים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית עפ"י יחידות 
 שלהלן. 13.1התפוקה המפורטות בסעיף 

 מתכונת הדיווח תקבע בתיאום עם המשרד ותאושר על ידו.
 יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום. , המחוייב במע"מ,המע"מ לקבלןתשלום 

 
באוגוסט  1)בתוקף מיום  1.3.0 ההתכ"ם החדשהוראת עפ"י  הכספים במשרד ישלם לקבלן אגף 10.2

 אישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצעב למכרז, מותנה 1בנספח  פתמצורה(2555
. אם התשלום חד הנותן ביטוי גם  לעניין הפיצוי המוסכם()האישור יצויין בטופס מלווה מיו

, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות מסיבות התלויות במשרד בלבד יתבצע לאחר תקופה זו
 קבלן אל חשב המשרד.ההחשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם 

 
מוגשת על ידו תהיה כתובה  בכתב ברור כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הקבלן שהחשבונית ה 10.0

 וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.
 

לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים  10.3
ע"י  כפי שיידרשו –או חוסר/ליקוי בדיווח  בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים

 .המשרד החשב ו/או נציגות
 

הקבלן אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם,  10.0
 בקבלת תשלומים מהמשרד.

 
יבוצעו  התשלום בעבור השתתפות תלמידים במשלחות הממלכתיות בהתאם למכרז זה, 10.0

 גורמים: 2התשלומים על ידי 
 

 .בתי הספרבאמצעות  - מלכתיותתלמידים במסגרת משלחות מ
 באמצעות חשבות המשרד. – 0.0.12תשלומים בגין סעיף 

 
 :)כולל תשלום בגין כרטיסי הטיסה( תנאי תשלום בתי ספר

 בזמן ההרשמה. -  15 % מקדמה
 לפני תחילת המסע. יום 05עד  - 10%תשלום ראשון 

 עם ניפוק כרטיסי הטיסה. - 20%תשלום שני 
 .משלחתמתום ה יום 05 - 20%תשלום שלישי 
 .משלחתמתום היום  05 - 20%תשלום רביעי 

 

  .הסדרי התשלום יתבצעו תוך תיאום בין הקבלן לבין נציגי בתי הספר המשתתפים
 תנאי התשלום הנ"ל הינם התנאים המינימליים.

 
 תנאי הצמדה 10.6

 

. הדולר שער(, יהיו צמודים ללמעט כרטיסי טיסה וויזההמחירים המוצעים ע"י הקבלן ) כל
 ביום האחרון למועד הגשת ההצעה.הנ"ל ההצמדה תהיה בהתאם לשער 

 ליום הגשת החשבון.נכון הדולר כל התשלומים יבוצעו במטבע ישראלי בצמוד לשער היציג של 
 

 למשרד תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לקבלן בגין חוב שהקבלן חב לו. 10.5
 

 לו. לקבלן לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמשרד חב 10.1
 

אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק  10.15
 הזוכה כדין.
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 לת ההצעהמבנה ותכו .13
 

  .6נספח מס' בהצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת ה
 

בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה 
 מותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. בשל

 
 .הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל

הצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט ה
 צג אך ורק בשפה העברית.הנדרש במכרז יו

 
 המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולא יכללו מע"מ. 

 . מע"מעל המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול 
 

מועד האחרון להגשת ההצעות אחוז המע"מ ישתנה, השוואת ההצעות תתבצע על בסיס הלאחר שבמידה 
 המחירים שהוגשו בהצעה. 

 
 יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום. , המחוייב במע"מ,תשלום המע"מ לקבלן

 
 הצעה תתייחס בין היתר לנושאים המפורטים מטה:ה
 

 הצעת המחיר 13.1
 

 הצעת המחיר תתחלק למספר מרכיבים עיקריים:
 

בהתאם לגודל הקבוצה ולמסלול הנבחר, מדורגת באופן  תלמיד אחדמחיר ל תעהצ 13.1.1
 :כמפורט להלןמצטבר שנתי, 

 

כמות מצטברת של  המסלול
 תלמידים

של  מחיר לתלמיד אחד לגודל קבוצה
 תלמידים 02

 א'
 לילות 6 -ימים ו 5

  תלמידים 1,555עד 

  תלמידים 2,555 – 1,551

  תלמידים ויותר 2,551

 ב'
 לילות 0 -ימים ו 6

  תלמידים 1,555עד 

  תלמידים 2,555 – 1,551

  דים ויותרתלמי 2,551

של שבוע משלחות 
  משתתפים 355 -כ יום השואה

 

 עבור ארוחות כשרות למהדרין )גלאט(. לתלמיד אחד מחירלהצעת תוספת  13.1.2
 

 כל סעיף וסעיף.בעל המציע לפרט את התחשיב על פיו הגיע להצעת המחיר 
 חוברת ההצעה מיד לאחר הצעת המחיר.בהפירוט יוכן על גבי דפי העזר המצורפים 

 
לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות  המציע על

במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות עלות הכשרה של בעלי התפקידים, תשלום וניהול שכרם, 
הוצאות נסיעתם, הוצאות בגין חופשה, מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים והמשרדים 

 לצורך ביצוע מכרז זה. ומקומות האחסון הנדרשים
 

 המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.
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 ניסיון הגוף המציע ורשימת עבודות דומות 13.2
 

, תוך ציון ההיקף 2.1.0-2.1.0 פיםסעיבהמציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת 
 הכמותי והכספי.

 

 שברשימה על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון של הלקוח. הלקוחותהמשרד יכול לפנות אל 
 

המשרד רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימה הנ"ל ובעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע 
הקיים במשרד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו שלא 

 מלקוחות חיצוניים
 

ה בעבר במכרז של המשרד, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים אם ההצעה היא מטעם מציע שזכ
המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת 

 השירות.
 

 נתונים כלליים של המציע 13.0
 

 על המציע לפרט את המבנה הארגוני המיועד לביצוע פעילות זו לרבות:
 

 נתוני מנהל הפרוייקט. .א

 
תעודות ואישורי , מנהל הפרוייקטשל  יםרף להצעת המכרז קורות חיים מפורטיש לצ

 לקוחותהכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות 
 שלהם. הקווי והסלולרי ומספרי הטלפון

 
נתוני מלווים נתוני בעלי תפקידים נוספים הנדרשים להצגה במסגרת מכרז זה, כגון  .ב

 (.6.11.2רט בסעיף )כמפו
 

, בעלי התפקידים הנדרשים בסעיף זהשל  יםיש לצרף להצעת המכרז קורות חיים מפורט
הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, תעודות ואישורי 

 שלהם. הקווי והסלולרי ומספרי הטלפון לקוחותשמות 
 

 , הכולל את התחומים הבאים:ייע למכרז זהשל המציע המתוכנן לפעול ולסנתוני הצוות  .ג
 ל.ניהול, כספים, מינה

 סיונם הרלוונטי.ילכל נושא, כישוריהם ונהקבוע המציע יפרט את הרכב הצוות 
 

 אמצעי המציע וחוסנו הכלכלי 13.3

 
 על המציע להציג בהצעתו אך ורק את האמצעים שיועמדו לצורך ביצוע הפעילות במסגרת מכרז זה כגון:

 
 והתאמה לצרכים. בעלות ,מיקום,  שטח -רי העבודה המשרדים/את (2)
 כולל מחשבים, רשתות, תוכנות, מדפסות ועוד. -אמצעי מיחשוב  (5)
 מערכת טלפונים, פקסימיליות, טלפונים סלולארים, איתוריות וכו'. -אמצעי תקשורת  (3)
 סוג, כמות ובעלות. -רכב וכלי שינוע אחרים  (4)
 מחזור כספי שנתי. (2)
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 שיטת העבודה המוצעת 13.0
 

בכל מקרה על המציע לפרט בהצעה את השיטה בה הוא עומד לבצע את השירותים נשוא המכרז. 
לבין ההליכים המובאים במכרז, ההליכים המציע של ניגוד בין שיטת העבודה המוצעת ע"י 

שיטת העבודה שתוצג ע"י המציע תחייב אותו במקרה שיזכה במכרז המובאים במכרז קובעים. 
 נושאים הבאים:הפירוט יתייחס לזה. 

 
תוכנית הכנות בארץ לרבות טיפול במסמכים )דרכון, אשרות כרטיסי טיסה, מסי נמל,  .א

 ביטוח ועוד(.

 .תוכנית נחיתות והמראות בפולין .ב

 .גיוס מדריכים .ג

 .תוכנית הלנת  חברי המשלחות .ד

 תוכנית מתן שירותי הסעה. .ה

 כלכלה )כולל התייחסות למזון כשר ולאוכל ארוז(. .ו

 ים לביצוע הפעילות במסגרת אתר העבודה )אתר, אמצעים, כ"א(האמצעים המיועד .ז
 .דיווח למשרד על הפעולות השונות .ח

 

 .ואין להשאיר סעיפים ללא מענה בטופס ההצעההמפורטים יש לענות על כל הסעיפים  13.0
 

כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק  זהים בשני עותקיםההצעה תוגש  13.6
 .ורה עם ציון שם המכרז ומס' המכרז אך ללא שום סימן מזהה של המציעבמעטפה סג החוברת

 
 

 הקריטריונים לבחירת הקבלן .10
 

 על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה.
 

 .רק לאחר  שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן
 

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון 
 בהתאם להיקף ולגודל.

 
 :בבחירת הקבלן המשרדלקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את  המציעל ע
 

 %05במשקל של  –סעיפי איכות  10.1
 

וט הקריטריונים על פיהם תיבחנה להלן מפורטים עיקרי סעיפי האיכות לבחינת ההצעות: פיר
 ב'. -א' ו 5מצ"ב בטבלת השוואת ההצעות המצורפת בנספח , ההצעות

 
ניסיונו של המציע בפרוייקטים דומים, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, לרבות ניסיון של  10.1.1

 .(נסיוןהמשרד בעבודה עם המציע )במידה ויש 
 

ת לידי ביטוי בפניית צוות בדיקת כפי שבאושל מקבלי שירות דומה מהמציע,  חוות דעת 10.1.2
בעיקר מההיבט של רמה מקצועית, רמת שירות, עמידה ההצעות ללקוחות של המציע, 

 בלוחות זמנים, גמישות לשינויים.
 

או שלמשרד היכרות  אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד
עים, אופן ביצוע , ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריאחרת עמו או מידע לגביו

 התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
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 נסיון, הכשרה והמלצות של מנהל הפרוייקט המוצע. 10.1.0
 

 הרכב כח האדם המתוכנן לשם הפעלה מלאה של הפרוייקט. 10.1.3
 

חוסנו הכלכלי ויכולתו לבצע את אמצעי המציע אשר יופעלו במהלך הפרוייקט,  10.1.0
 יקט לאורך זמן.הפרוי

    

 .המוצעת על ידות העבודה הגישה המקצועית של המציע לנושא המכרז ושיט 10.1.0
 

 %05במשקל של  – הצעת המחיר 10.2
 

 הצעת המחיר על כל מרכיביה.
 

כפי שמפורטים בטבלת , (10.1.1-10.1.0תחילה יבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות ) 10.0
 ציונים מתאימים.  וינתנו להםב'(  -א' ו 5השוואת ההצעות )נספח 

 כאמור לעיל, לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל.הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות 

 

 .0ויותר, יעבור לשלב ב' והזוכים יקבעו עפ"י ההליך המפורט בפרק  60%כל מציע שציון האיכות שלו  10.3

 

בעלי הכשרה אדם עם ניסיון רב יותר בתחום הנדרש ו חכותינתן עדיפות למציעים בעלי הרכב  10.0
וכן לאלו אשר יקצו אמצעים רבים ומגוונים יותר בתחום הנדרש לטובת  וכישורים גבוהים יותר

 .הפרוייקט
 

 למכרז מובאת טבלת השוואת הצעות, לרבות המשקל היחסי של כל סעיף. 5בנספח  10.0

 

 

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .10
 

מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז  המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה
מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל  יום 15לא יסתיימו לאחר 

, רשאי המשרד להגיש הערבות שצירף התקופה האמורההערבות חזרה. ביטל המציע את ההצעה לפני 
 המציע להצעתו, לגביה.

 גף מכרזים ורכישות. תתב, תוך ציון מועד תחולה, אל מנהלההודעה על ביטול ההצעה תועבר למשרד בכ

אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם 
תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה 

 שתידרש על ידי המשרד.

 
 

 תקופת התקשרות .16
 

, לפי קביעת וחתימת הסכם עם הקבלן תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז 16.1
 .אלא אם כן הוחלט על תקופה קצרה יותר ע"י וועדת הרכישות ,שנההמשרד, ותסתיים בתום 

 
בהתאם נוספות שנים  0מעבר לתקופה זו לעוד ההתקשרות תקופת המשרד רשאי להאריך את  16.2

 ראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה. לתקנות חוק חובת המכרזים, הו
 

 כן מובהר בזה כי המשרד רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות האמורה לעיל. 16.0
 

 תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב.  16.3
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 המשרד רשאי .15
 

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר  15.1
 שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

 

 את המכרז. לבטל  15.2
 

למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות  15.0
להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את 

 התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם.
 

 קבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.לא ל 15.3
 

, ילקח או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד 15.0
בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח 

 זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.
 

ינו קבלן השרותים נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת, אזי אם וככל שהמציע ה 15.0
 חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.

 
 ביניהם את העבודה. לקבוע מס' זוכים במכרז ולחלק 15.6

 
 לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות. 15.5

 חתימה במשרד.בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשה ה
 הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

 
 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

 
 

 יחסי הצדדים .11
         

לרבות  -השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הקבלן בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית"  11.1
השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, 

שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת 
 כמקובל במסגרת הקבלן.

 
לכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם לו והקבלן מצהיר, כי ידוע  11.2

מובאת רשימת  6בנספח מס' א של המשרד. עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן, ול
 חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הקבלן.

 
הקבלן מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים  11.0

משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הקבלן רשאי להציג את השירותים 
 שרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.כניתנים לפי בקשת המ

 
 לבין הקבלן, יחשב הקבלן, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.  דרשבכל הקשור למערכת היחסים בין המ 11.3

 
הקבלן מתחייב שלא להעסיק אדם המועסק כעובד ע"י המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של  11.0

 המשרד.חשב   מנהל היחידה המזמינה ושל
 

הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה הקבלן  11.0
לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות 

יפצה חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, 
 אותו על כך הקבלן באורח מלא.
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הקבלן אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם  11.6
 ז. כרלצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במ

 
לאמור , בכפוף 1163 –תשל"ד כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות  קבלןובת חכהיא  חובת הקבלן 11.5

 בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה. 
 

הקבלן אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן  11.1
 . דרשאו חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המ

 
אין הקבלן רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא 

 . דרשהסכמה בכתב מהמ
 

 לבין קבלן אחר, והקבלן דרשהסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המ
 לביצוע השירותים.  דרשבכל מקרה אחראי כלפי המ יהיהזוכה ה
 

השרות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום, בתנאי אספקה כפי הקבלן מתחייב לספק את  11.15
שנקבעו בתנאי ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם 

 ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.
 

 

 פיקוח .25
  

אשר  או הנחיה וכל הודעה או מסמך )להלן: "המזמין"( מינהל חברה ונוער העבודה תוזמן על ידי 25.1
 .המזמיןצריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי 

 
רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן. על הקבלן  המשרד 25.2

להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד 
 ו/או נציגו. ציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרדו/או נ

 

בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים  25.0
ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש 

 הפסקת עבודתו של כל עובד בפרוייקט הקשור למכרז. 
 

פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל  25.3
 תנאי מכרז זה. 

 
בביצוע השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת  25.0

לקבלן  המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או
 רות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.להו

 
 

 ניגוד עניינים .21
 

הקבלן יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין 
יגוד עניינים עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום נ

 כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.
 

 הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.
 

 מתחייב מן העניין.כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כ
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 הפרות יסודיות .22
 

למשרד שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או איכות 
 העבודה אינם ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

 
תשלום רק עבור העבודה שבוצעה עד לאותו מועד יקבל ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הקבלן 

 ובתנאי שניתן לעשות שימוש בתוצריה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

 

 

 הגוף הזוכה )להלן הקבלן( יידרשמ .20
 

בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו המצ"ב סכם הלחתום על ה 20.1
 שיאושרו ע"י המשרד.

 
 מן:הקבלן ימציא ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לפקודת המשרד כדלק 20.2

 

 גובה ערבות )כולל מע"מ( הזוכה

 ₪   005,555 במשלחות הממלכתיות 1מקום 
 ₪   055,555 במשלחות הממלכתיות 2מקום 

 ₪   205,555 במשלחות הבית ספריותכל זוכה 
 

 כל הערבויות יהיו בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.
 

רו ביניהם לצורך הגשת ההצעה, הגוף במידה שההצעה הזוכה הוגשה ע"י מספר גופים שהתקש
המוביל יחתום על החוזה עם המשרד ויצורפו אליו הסכם התקשרות בין הגופים שהגישו את 

 ההצעה הזוכה וערבות הביצוע.
ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הקבלן, כמפורט לעיל 

 בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה 
 

בכל מקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל 
את אישור הקבלן במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב לקבלן, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד 

את המעוות והקבלן לא תיקן את בהודעה, זאת לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן 
המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על 

 פי כל דין.
בוטל האישור שניתן לקבלן הזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע הופר החוזה על ידי הקבלן ו/או 

וכן למסור את ביצוע החוזה/המכרז לגביה,  ערבות הביצועהשירותים, רשאי המשרד להגיש את 
למי שייקבע ע"י המשרד, והקבלן יפצה את המשרד ו/או היחידה המזמינה על כל הפסד ונזק 

 שיגרמו להם בגין כך.
 

תוך שבוע , בצירוף  הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, ערבות הביצועהקבלן יגיש למשרד את  20.0
 ם המשרד.החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטע מקבלת ההסכם

 
במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב הקבלן למסור למשרד  20.3

וכאמור  זה כמפורט במכרז ביצועלפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות  יום 05 -לא פחות מ
והוראות חוזה זה  יום 05לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 

 , בשינויים  המחויבים לפי העניין. יחולו עליה
 

על הקבלן לתעד במערכת המידע שלו כל פעילות הנדרשת במכרז זה ולשמור מידע זה במשך כל  20.0
 תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.

 
 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 20.0
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 סמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעהמ  .23
 

  :אה על כל סעיפיה( יש לצרףהצעה )חוברת הצעה מלל 23.1

 

עותקים מלאים, כרוכים במעטפה סגורה עם  2: כנדרש חוברת הצעה מלאה וחתומה 23.1.1
 .ציון שם המכרז ומס' המכרז אך ללא שום סימן מזהה של המציע

 דפי ההצעה המוגשת. כלהגוף המוביל וכל אחד מהגופים המצטרפים יחתמו על 

יהיה המקשר היחיד בין המשרד לבין הזוכה, במידה שהמציע זכה במכרז, הגוף המוביל 
יחתום על חוזה ההתקשרות ויגיש את כל הדוחות והחשבונות הנובעים מההתקשרות 
ולו תהיה האחריות הכוללת כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע השרות. יחד עם זאת, גם 
כל הגופים המתקשרים אחראים כלפי המשרד לביצוע שלם של השרות למשך כל 

 תקשרות.תקופת הה
 

לפקודת , המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה לקיום תנאימטעם המציע , מציע  ערבות 23.1.2
  ש"ח.   05,555המשרד בסך של 

ערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז ותהיה בתוקף עד לתאריך: ה
 (.  6)בנספח  למכרז המצורףנוסח יהיה תואם ל המציע ערבותנוסח  .21.3.2515

ש מספר כתבי ערבות מציע ובלבד שהסכום הכולל שלהם יהיה תואם את ניתן להגי
הסכום הכולל הנדרש במכרז. כל כתבי ערבות המציע יהיו בנוסח הנדרש וישאו את 

 התאריכים.

 הצעות שלא תצורף אליהן ערבות מציע כנדרש תיפסלנה על הסף.

 ו במכרז.לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה ערבויות המציעים למציעים שלא יזכ

רבות המציע שיזכה במכרז תוחזר לו עם החתימה על החוזה וקבלת ערבות ביצוע ע
 למשך תקופת ההתקשרות.

המציע מתחייב לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, שאלמלא כן, יהיה המשרד רשאי 
להגיש את ערבות המציע שצירף להצעתו לגבייה. מובהר בזה כי באם המציע לא יעמוד 

כרז, יהיה המשרד רשאי להגיש הערבות לגבייה ובנוסף לכך, לתבוע בתנאי הצעתו למ
מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי 

 הצעתו למכרז, והעולה על גובה ערבות המציע שצרף המציע למכרז.
 

 על המציע לצרף עותק מהקבלה חתומה ע"י בנק הדואר המעידה על ביצוע התשלום 23.1.0
 להשתתפות במכרז.

 על המציע לוודא כי הקבלה נושאת את פרטי המכרז עבורו בוצע התשלום.

 

במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום  23.1.3
 התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 
 באים:במקרה של גוף משפטי מאוגד יש לצרף את האישורים ה 23.1.0

עדכני המעיד על הרישום אצל  ופלטאישור רשם רשמי בישראל על שם המציע  (2)
 )נסח חברה(. הרשם

 פרטים על הגוף המציע, מאושרים ע"י רו"ח/עו"ד: (5)
 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי. א.
 סוג ההתארגנות. ב.
 תאריך ההתארגנות. ג.
 מספר מזהה. ד.
 לחתום ולהתחייב בשם הגוף.שמות ומס' ת.ז. של המוסמכים  ה.
 
 . 6בנספח ל זאת יוגש על פי הנוסח כ
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 אם המציע הינו עמותה, חובה לצרף: 23.1.0

עדכני המעיד על הרישום אצל  ופלטרשם רשמי בישראל על שם המציע  אישור (2)
 )נסח עמותה(. הרשם

 אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת. (5)

יע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין אישור מרו"ח של הגוף המצ (3)
 מכרז זה.

במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות 
 בתוספת מע"מ.

 (. 6נספח הצהרה של העמותה על אי בקשת תמיכה ) (4)

 

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים -בר אישור 23.1.6
מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על  1160 –יהול חשבונות( תשל"ו )אכיפת נ

 שם הגוף המציע.
 ישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.א
 

 למכרז זה מצורף חוזה ההתקשרות.  2בנספח מספר  23.1.5

לחתום על למלא את פרטיו במקומות המיועדים לכך בחוזה,  )הגוף המוביל(על המציע 
ראשי תיבות )כולל חותמת( בכל עמוד וכן חתימה מלאה )כולל חותמת( דפי חוזה זה ב

 בעמוד האחרון.

פרטי ההתקשרות )סכום, מועד תחילת ההתקשרות ומשכה ותנאים אחרים שנותרו 
 ריקים בחוזה( ימולאו רק לאחר הודעה על זכיה.

 יש לצרף את החוזה החתום לחוברת ההצעה המוגשת למשרד.
 

)הגוף המוביל( על  ע"י המציעבראשי תיבות )כולל חותמת( ום תחסיכום מפגש קבלנים  23.1.1
 .מבוא( – 1)כנדרש בפרק כל עמוד 

 
יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות  2.1.0-2.1.6 פיםהנסיון הנדרש בסעי 23.1.15

( ושל לקוחות  1/  2550שבוצעו במהלך שנות הניסיון )יש לפרט את הניסיון החל מחודש 
דומה לו מהמציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר, מספר  שקיבלו שירות זה או

 הטלפון הקווי וטלפון הסלולרי שלו.
 

ובעלי  קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו ונסיונו של מנהל הפרוייקט 23.1.11
 .הנדרשים במכרזהנוספים התפקידים 

 

בות אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשרות החברה על התחיי 23.1.12
המציע לדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, לשמור על 

 (.   6נספח סודיות ולשמור על זכויות יוצרים כחוק )

 

בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לעיין  23.1.10
מסחרי בהצעת הקבלן הזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד 

 או סוד מקצועי. 

, אלו עמודים בהצעתו עלולים 0סעיף  0הקבלן חייב לציין מראש בחוברת ההצעה דף 
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה 

 בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, ולנמק זאת. 

חיסיון של חלקים בהצעה הינם  בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או
בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין 

 אותם כחסויים. 

 משרד החינוך רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.
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 לעניין עידוד נשים בעסקים 23.1.13
 

כי לא התקיים אף אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה ו
 אחד מאלה:

הוא אינו קרוב של המחזיקה  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (2)
 בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (5)
 

על המציע לוודא, כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח"פ או מס' עמותה( בכל המסמכים המוגשים,  23.2
ספרים(, יהיה זהה.  מע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול לרבות רישום ב

 אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך. 
 

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת  בגוף  כל שינוי שייעשה 23.0
ל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא המסמכים ובין במכתב לוואי או בכ

 נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה.
 

 אין כל חובה על המשרד להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.
 קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.

 
 :לשלוח אל הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש 23.3

 
   משרד החינוך

 הסמנכ"לית הבכירה למינהל ולמשאבי אנוש
 גף מכרזים ורכישות

 "תיבת המכרזים"
 

ארגון וביצוע של שירותי הטסה וקרקע של משלחות  : 55/12.09 מכרז
 ממלכתיות ובית ספריות -תלמידים ונוער לפולין 

 
  03רח' שבטי ישראל 

 11111רושלים י
 
 "תיבת המכרזים" לא יאוחר  ל ההצעה להתקבל בתוךע

 
 11:55 שעה:       21.1.2515תאריך: מ
 

באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע במועד למשרדי גף מכרזים ורכישות, תירשם 
 ותוכנס לתיבת המכרזים.

 
 תיפסל על הסף. -צעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוניה
 א לדיון ותיפסל על הסף.צעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובה

    
 
 

   

 

 

 

 ,בכבוד רב
 אורנה מיטמיגר

 מנהלת גף מכרזים ורכישות

ובדיקת תעודות אישיות,  , בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחהלתשומת לב המציעים
קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום 

 לעיכוב בכניסה. 
 לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.
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 2נספח מספר 
 3מתוך  1דף 

 
 

 מילות מפתח:

 תימועד תשלום ממשל

 כללי .1

הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום. במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה, יש לפעול  .1.1

 בהתאם לאמור בהוראה זו.

 מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו.  .1.1

 מטרת המסמך .2

החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה  להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום, .1.1

 בביצוע התשלומים עצמם.

 הגדרות .3

 .דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך –חשבון  .1.1

בהתאם  המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, –מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד  .1.1

 להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.

בכל חודש לועזי )כולל שני ימים  12-לבין היום ה 11-התקופה שבין היום ה –עד התשלום הממשלתי מו .1.1

 אלו(.

 : מועדי תשלוםשם ההוראה

 1.4.3מספר הוראה:  פרק ראשי: ביצוע תקציב

 11מהדורה:  פרק משני: ביצוע תשלומים בגין התחייבויות
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 הנחיות לביצוע  .4

 סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו .2.1

 .1891-חוק יסודות התקציב, התשמ"הל 'א 1סעיף  תשלומי תמיכות, בהתאם לפי .2.1.1

 תשלומים בגין קניות בארץ, למעט המקרים הבאים: .2.1.1

 תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה. .2.1.1.1

  תשלומי פסקי דין. .2.1.1.1

 תשלומים בין משרדי ממשלה. .2.1.1.1

אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן תשלומים לספקים ולזכאים אחרים  .2.1.1.2

 מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו.

 

 1112בינואר  1תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני  .2.1

 אם נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות. .2.1.1

 אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו. .2.1.1

 ועדי התשלום קביעת מ .2.1

ככלל, יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר  .2.1.1

 במועדים המפורטים להלן:

בחודש, ישולם בתחילת מועד  11-1חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .2.1.1.1

 התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

בחודש העוקב לפי  בחודש, ישולם 12-11חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .2.1.1.1

 יום מיום הגשת החשבון. 11יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 

בחודש  12-בחודש, ישולם ב 11-11חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .2.1.1.1

 העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

הגשת  התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד .2.1.1

 :4.3.1 החשבון למשרד, ולא בהתאם להוראת סעיף 

תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות )כגון תשלום לחברת כוח  .2.1.1.1

 אדם וכדומה(.

 .1הוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק תשלומים לגופים נתמכים, בהתאם ל .2.1.1.1

 חריגה ממועד ביצוע התשלום .2.2

 חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום.  .2.2.1

חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום, יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים  .2.2.1

 סמך זה יצורף למסמכי התשלום.לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום. מ

במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב  .2.2.1

יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם  –לגביית ריבית החשב הכללי 

 .1.1.1"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  הוראת תכל

להכנסות המדינה, ואילו  4.4.3 חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף  .2.2.2

 המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום.

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E7AC8E56-3209-47D9-A200-C2995A898CA6/3350/hokyesodothatakziv.pdf
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/3.1.1
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דות הממשלה לא ייקבעו בהתאם להוראות פרק זה, ולגביהם לא תחול מגבלה על מועדי התשלום ליחי .2.1

 מועד ביצוע התשלום.

 תשלומים לרשויות מקומיות יתבצעו בהתאם להוראה זו. .2.1

 מסמכים ישימים .5

 .1891-חוק יסודות התקציב התשמ"ה .1.1

 .1.1.1הוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'   .1.1

 .1ות", פרק הוראות תכ"ם, "תמיכ .1.1

 נספחים .6

 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה –נספח א  .1.1

 
 

 ]טבלת שינויים שבוצעו בהוראה[ –נספח א 
 

 
  

 מהדורה 

 חדשה 

 תאריך 

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

    

    

    

    

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E7AC8E56-3209-47D9-A200-C2995A898CA6/3350/hokyesodothatakziv.pdf
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/3.1.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/6
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 )בעקבות מכרז( ח ו ז ה
 
 
 

 שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים
 
 בין
 

  ______ וחשב משרד החינוך_________מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי 
 )שם היחידה במשרד(                                                                

 
 ( המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים"המשרד")להלן:  

 
 ("המדינה")להלן: 

 
 מצד אחד

 
 לבין
 

___________________ 
 

 ("הקבלן"ו/או  "צד ב'"מרחוב_________________ )להלן: 
 

 באמצעות__________________________
 
 

 מצד שני
 
 

 ולמשרד דרושים שרותים של________________________________; איל:הו
 

 והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל; והואיל: 
 

וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירותים הנ"ל ברמה גבוהה  והואיל:
 ובמסגרת ארגונית משלו.

 
והמדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה לאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת  והואיל:

 מכרזים בדיון מס' __________ מיום__________;

 למתן שירותי הטסה ושירותי קרקע עבור המשלחות הממלכתיות
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 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 הגדרות .1

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:
 

ארגון וביצוע של שירותי  שענינו 21.12.51 מיום 55/12.2010מכרז מס'  - המכרז"" .א
ממלכתיות ובית  -הטסה וקרקע של משלחות תלמידים ונוער לפולין 

 ספריות

  מינהל חברה ונוער - "היחידה" .ב
 פרושו השירותים נשוא הסכם זה. - "השירותים" .ג
 
 

 כללי .2
בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי המבוא לחוזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות  .א

 נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.
 

 הנספחים לחוזה זה הם: .ב
 .ספקיםכולל תשובות לשאלות בעקבות כנס  21.12.51 מיום 55/12.2010 מכרז מס' -נספח א' 
 .המשרדהצעת צד ב' מיום ________ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו על ידי   -נספח ב' 
 גרת העבודה .מס -נספח ג' 
 ערבות בנקאית. -נספח ד' 
 התחייבות לשמירת סודיות. -נספח ה' 

 

 סתירה בין מסמכים .ג
 

הצעת צד ב' או חלקים ממנה )אם התקבלו אחת או יותר מהחלופות שהציע צד ב' לביצוע 
 מכרז( תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

ה על ידי המשרד לבין בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת צד ב' כפי שאושר
 יתר נספחי החוזה כולם או חלקם תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

 
 קופת ההתקשרותת .0

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום ________ ותסתיים לא יאוחר  .א
 מיום_________.

 
 הארכת התקשרות .ב

 
ספות בכפיפות להוראות חוק הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופות נו

 ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר. 2223 - חובת המכרזים, התשנ"ב
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 התמורה .3
 

תמורת ביצוע שירותי הטסה ושירותי קרקע המוגדרים במכרז, ישלמו המשתתפים את  .א
 למשתתף.₪ התמורה כפי שתיקבע בהצעה הזוכה בסך של _______ 

 
ישלם  במכרז, 0.0.12על פי סעיף  תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה

המשרד לצד ב' על יסוד דו"חות מפורטים שיגיש צד ב' למשרד ושיאושרו על ידי המדינה 
( כמפורט בנספח "התמורה"סכום שלא יעלה על _________ ש"ח לא כולל מע"מ )להלן: 

 מסגרת העבודה.
 

 .   ר לעיל מתוקצב בסעיף תקציבי הסכום האמו .ב
 

 נוהל התשלום .ג
 

צד ב' יגיש למשרד דו"ח המפרט את כל השירותים שביצע במהלך החודש האחרון, וכן  .2
 חשבונית מס מפורטת שהונפקה על ידו.

עפ"י הוראת התכ"ם החדשה  תשלום התמורה יבוצע על ידי אגף הכספים במשרד  .5
 שהשירות המפורט אכן בוצע ועיתיחידה המקצאישור מטעם הב , מותנה1.3.0

 . (ככל שישנו )האישור יצויין בטופס מלווה הנותן ביטוי גם  לעניין הפיצוי המוסכם

לצד ב' לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד / ליחידה בגלל עיכובים בתשלום  .3
הנובעים מדו"ח שאינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או פרטים לא 

 /או חוסר במסמכים.נכונים, ו
 מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה אשר בוצעה ללא הזמנת עבודה, מתאימה.  .4

 

 מקדמות .ד
 

אם ישלם המשרד לצד ב' מקדמות, הן תשולמנה בהתאם לאישורו של חשב המשרד ובכפוף 
 להוראות החשב הכללי.

 
 מע"מ .ה

 
המשרד עם כל תשלום  התמורה האמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי

 , ככל שמדובר בגוף המחויב במע"מ.ותשלום
 

 סופיות התמורה .ו
  

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או 
 שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

 
 תשלומי יתר .ז

  
ם את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדי

וחשבונות צד ב' שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם צד ב' למדינה 
 תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

 
 חוק התקציב .ח
 

 חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.



 

5882.doc    

48 

 5נספח מספר 
 25מתוך  4דף 

 כללי .ט
 

ן הצדדים כי לא יועבר סכום כלשהו מסעיף אחד בתקציב )המפורט מובהר ומוסכם בי
וחשב  מראש ובכתב של מנהל היחידה םבנספח מסגרת העבודה( למשנהו ללא הסכמת

  .המשרד
 

 

 התחייבויות צד ב' .0
 צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח לחוזה זה. .א
 

 ור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן:מבלי לפגוע בכלליות האמ
 

 לבצע את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה. .2
 
לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות ולהחתים את כל  .5

 המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.
 

ים הדרושים על לדאוג לכך כי יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחר .3
מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות המשרד, וכי 
ימשיכו להיות ברשותו על מילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל כוח האדם, 
הציוד הידע והאמצעים האחרים האמורים, הכל באופן שיבטיח שיהיו בידי צד ב' בכל 

 לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה. עת האמצעים הדרושים על מנת
 
 לקיים את כל חוקי ההעסקה המנויים במכרז וכל דין החל לענין העסקת עובדים. .4
 
לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, הן במהלך ההתקשרות והן  .2

לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של 
 רד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.המש

 

כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים  .ב
הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי 

 המשרד בתיאום עם נציגי צד ב'.
 
 התחייבות המשרד .0

 מוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:על מנת לאפשר לצד ב' לע
 

להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה  .א
 סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

 
 למנות ממונה או צוות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה. .ב

 

ימים מעת  24ממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך לקיים פגישות בין נציגי צד ב' ל .ג
 שנתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

 

לתת לצד ב' אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי  .ד
 הוראות החוזה, סמוך לאחר ביצוע כאמור.
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 פיקוח .6
יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעיר נציגיה המוסמכים של המדינה 

את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב' וכן רשאים נציגי המדינה לקבל לבקשתם בכל עת 
 סבירה אישור ו/או מסמך מצד ב' בכל נושא הקשור בביצוע חוזה זה.

 
 מירת סודיות ופרסוםש .5

ו עקב ביצוע חוזה זה ולא יגלה כל נתון ו/או צד ב' מתחייב לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אלי .א
 מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי  
 .2282-ועבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 2277-חוק העונשין התשל"ז

 
ים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי ציבור צד ב' מתחייב לא להציג את השירותים הניתנ .ב

הנהנים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן, אולם צד ב' רשאי 
להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת משרד החינוך והתרבות, תחת פיקוחו, בעידודו, 

 או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.
 

 המחאת זכויות .1
י להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן צד ב' אינו רשא

 או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.
ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, ישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה 

 כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.
 

 התחייבות שלא להעסיק .15
בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא  צד ב' מתחייב

 באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.
 

 יחסי הצדדים .11
 .2274 - חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד .א

 
על פי חוזה זה כקבלן  צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו .ב

מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין -עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד
 המדינה.

 

צד ב' מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם  .ג
 מעביד.-ובין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד
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 תשלומים בגין המועסקים .ד
 

צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל 
התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים 
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל 

וצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הסכם קיב
הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי 
מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי 

, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים
 וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו.

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על 
ת פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנו

עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל 
 ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו.

תחייב צד ב' לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם ממבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 
 סוציאליות. זה, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבועים בחוק כולל הפרשה לזכויות

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי 
צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבה 

 לשלם כאמור.
 

 מוסכם כי צד ב' יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה ויהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף .ה
בכל הקשור לקיום חוזה זה גם מעבר לתקופת  2222 - ( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח6)2

 החוזה. סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב.
 

 אחריות משפטית .12
 
נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית,  לכל דיןעל פי כל הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת  .א

 ובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. אשר יגרמו ע"י ע
 

הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו  .ב
בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה 

 שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 
 

חייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא הקבלן מת .ג
 בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 

 
אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י  .ד

 המדינה: 

 
ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או התמורה האמורה לעיל יראו  .2

לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו 
 אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 

 
שהיא בגין העסקתו עפ"י  הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה

 חוזה זה.
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, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים  1100 –לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  25בהסתמך על סעיף  .5
לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף 

האמור, ויכנס לתוקפו  25בודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף קטן זה טעון אישורו של שר הע
 לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

 

יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד  .3
מה או זהה ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דו

כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג 
זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. 
 חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה,

 מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.
 

 ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו. .ה

 
הקבלן יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל נזק  .ו

 שבמסגרת מכרז זה. הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות
 
הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר,  .ז

לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, 
 שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

 
יבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חו

 חוזה זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

 
 ביטוח, שיפוי ופיצוי .10

 
 –ולטובת מדינת ישראל  וולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובת לרכוש,  מתחייב הקבלן

הכיסויים והתנאים הנדרשים את הביטוחים כוללים  הנהלת המשרד כאשר ל םלהציג משרד החינוך,
 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:ו

 
 ביטוח חבות המעבידים .א

 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת   .2
 ישראל  והשטחים המוחזקים.

 
דולר ארה"ב  0,555,555 -דולר ארה"ב לעובד, ו 1,055,555ת האחריות לא יפחתו מסך גבולו .5

 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.
 

משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל  .3
 . תאונת עבודה/מחלת מקצוע כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף  .2
 ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

       
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  1,555,555גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך  .5

 הביטוח.
     

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3
 

המשתתפים בפעילות ההדרכות  ורכושם כולל בעלי תפקידים, מתאמים פדגוגיים, ומטמיעים   .4
 ייחשבו צד שלישי. –שאינם מבוטחים בביטוח חבות המעבידים   

 
משרד החינוך, ככל שייחשבו אחראים  –פות את מדינת ישראל הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לש .2

 למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 

 ביטוח כל משתתף בפוליסת ביטוח, הכוללת: .ג

 

 $  2,000,000 הוצאות רפואיות ואשפוז

 $  200,000 72-62מגיל 

 הטסה רפואית ממקום האירוע לבית החולים )אמבולנס אווירי(

 שפוז ללא תוספת מחירכלול בגבול הא הטסה רפואית

 $  200 טיפול חרום בשיניים

 $ 5,520 מטען אישי

 $ 500 פיצוי מירבי לפריט

 $ 200 דברי ערך

 $ 50,000 תאונות אישיות

 $ 6,000 26עד גיל 

 $ 400 פריצה לרכב

 $ 3,000 ביטול נסיעה

 $ 3,000 החזר הוצאות נסיעה

 $ 520,000 צד ג'

 $ 2,000 הטסת גופה

 $ 2,000,000 ך אשפוז בארץ תוך חודשיים עד גבול האשפוזהמש

הרחבה של הפוליסה לגבי החמרה של מחלה קיימת )שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של 
 מחלה קיימת שהטיפול בה בחו"ל היה הכרחי כטיפול חירום(

הרחבה להחזר הוצאות נסיעה/שהיה בחו"ל למלווה לרבות הטסת בן משפחה לליווי 
 ושהיה עימו בחו"ל הנפגע

 $ 20 השתתפות עצמית

 
 בפוליסות יכללו התנאים הבאים: .ד

 
 תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי המשרד ועובדיו. .2

 
פוליסת חבות המעבידים תכלול גם כיסוי לגבי קבלני המשנה ועובדיהם ופוליסת אחריות כלפי צד  .5

פי צד שלישי בגין פעילות קבלנים וקבלני משנה שלישי תורחב לכסות את חבות המבוטח כל
 שברשותו.
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 המבוטח בפוליסות יהא הקבלן ו/או המשרד ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל. .3

 
 בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ייכלל סעיף אחריות צולבת. .4

 

 לגבי פוליסות חבות מעבידים בצד שלישי תיכלל הרחבה לחו"ל. .2

 

צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על המבטח  .6
 יום לפחות במכתב רשום למשרד החינוך. 30הודעה מוקדמת של 

 

 כללי .ה
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
 

 משרד החינוך. –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:   .2
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .5
 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.  05ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  

 
 -המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .3

 שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון. משרד החינוך  ועובדיהם, ובלבד
 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  .4
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .2
 

ל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים כ .6
משרד החינוך, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  –ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל 

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 

פוליסות נוסח ביט", בכפוף תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי " .7
 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל. 

 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור ביטוחי בחתימת המבטח בהתאם לנספח 
הביטוח המצ"ב על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצא על ידי הקבלן למשרד החינוך  עד למועד חתימת 

 החוזה.  
   

משרד החינוך  להחזיק בתוקף את  –ת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הקבלן מתחייב בכל תקופ
פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי 
פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן למשרד החינוך, לכל המאוחר 

 תקופות הביטוח הקיימות. שבועיים לפני תום 
  

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה 
משרד החינוך על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי  –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 הדין ועל פי  חוזה זה.
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 ת יוצריםיוזכו .13
כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד ב'  .א

לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו 
שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, 

 קול דעתה הבלעדי.לפי שי
 

צד ב' מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות  .ב
 הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

 

צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק  .ג
רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא בקשר  מהם לאחר ולא יתיר

למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים 
מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף 

 להוראות חוזה זה.
 

וצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות י .ד
 ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

 

צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים בכל  .ה
התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו 

 של המדינה תשמרנה. על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים
 

 פרת חוזהה .10
 מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של החוזה: .א

 
ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת העבודה או  22אם צד ב' פיגר פיגור העולה על  .2

 הקבוע ביתר נספחי החוזה.

החומר שהכין  את כל במהלך ההתקשרות ו/או בסיומהאם צד ב' לא מסר למשרד  .5
 במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 אם צד ב' לא איפשר למשרד ו/או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור לעיל. .3

 אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות. .4

אם צד ב' הפר את חובתו לקיים אחר דיני העסקת עובדים כאמור במכרז ובכל דין  .2
 הענין.החל על 

 אם צד ב' הפר זכויות יוצרים. .6
 

בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים  .ב
נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את המדינה בגין כל 

הסעדים ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע בשאר 
 העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.

 
בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב'  .ג

 כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.
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בהודעה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך .ד
 מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

 
 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקו ו/או לרכוש צד ב'. .2
 
 אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב'. .5
 

 אם ימונה נאמן בפשיטת רגל לצד ב'. .3
 

 יום. 30אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .4
 

החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע אם צד ב' הסב את  .2
 העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

 
 כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה. .6
 

כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן  .7
 או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

 
סכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ה .10

שלפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין, או כי  2276-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו
 הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.

 
 רבות בנקאיתע .16

 הערבות .א
  

יות צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית )להלן: להבטחת כל התחייבו
  בהתאם לתנאי ההתקשרות.( כמפורט במכרז אשר תהיה צמודה "הערבות"

 .יום 60למשך תקופת ההתקשרות בתוספת הערבות תהיה בתוקף 
 

 המצאת הערבות .ב
 

המורשים צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות בצרוף החוזה כשהוא חתום על ידי 
 מטעמו, תוך שבוע מקבלת החוזה החתום בראשי תיבות על ידי המורשים בצד המשרד.

 
 הארכת תוקף ערבות .ג

 
במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב צד ב' למסור 

יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט  30 - למשרד לא פחות מ
 60לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת במכרז וכאמור 

 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחוייבים לפני הענין.
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 חילוט ערבות .ד
 

בוטל החוזה על ידי המשרד כדין יהיה רשאי המשרד לחלט הופר ההסכם ע"י צד ב' ו/או 
ה רשאי הוא למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד מבלי את הערבות, וכן יהי

 לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.
 

 ירור מחלוקותב .15
בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותם  .א

 של מנהלי הצדדים.
 

לעצמו כדי לגרום להפסקת ביצוע קיומם של בירורים כאמור לעיל לא יהיה בו כש .ב
השירותים לפי חוזה זה ו/או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן 

 לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.
 

 .2268 - על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ"ח .ג
 

 

 שונות .11

הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר  חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין .א
 שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

 
שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים  .ב

 לחוזה.
 

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה  .ג
 בעת מסירתה. -ו נשלחה ואם נמסרה ביד ימים מהמועד ב 3לתעודתה תוך 

 

 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה. .ד
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 בשם צד ב':              בשם המדינה:
 

________________     ________________ 
 

________________     ________________ 
 

________________     ________________ 
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 )בעקבות מכרז( ח ו ז ה
 
 
 

 שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים
 
 בין
 

  ______ וחשב משרד החינוך_________מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי 
 )שם היחידה במשרד(                                                                

 
 ( המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים"המשרד")להלן:  

 
 ("המדינה")להלן: 

 
 מצד אחד

 
 לבין
 

___________________ 
 

 ("הקבלן"ו/או  "צד ב'"מרחוב_________________ )להלן: 
 

 באמצעות__________________________
 
 

 מצד שני
 
 

 ולמשרד דרושים שרותים של________________________________; הואיל:
 

 והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל; והואיל: 
 

ים הנ"ל ברמה גבוהה וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירות והואיל:
 ובמסגרת ארגונית משלו.

 
והמדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה לאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת  והואיל:

 מכרזים בדיון מס' __________ מיום__________;

 הבית ספריותלמתן שירותי הטסה ושירותי קרקע עבור המשלחות 
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 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 הגדרות .1

 נחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:בהסכם זה יהיו למו
 

ארגון וביצוע של שירותי  שענינו 21.12.51 מיום 55/12.2010מכרז מס'  - "המכרז" .א
ממלכתיות ובית  -הטסה וקרקע של משלחות תלמידים ונוער לפולין 

 ספריות

  מינהל חברה ונוער - "היחידה" .ב
 .פרושו השירותים נשוא הסכם זה - "השירותים" .ג
 
 

 כללי .2
המבוא לחוזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי  .א

 נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.
 

 הנספחים לחוזה זה הם: .ב
 .ספקיםכולל תשובות לשאלות בעקבות כנס  21.12.51מיום 55/12.2010 מכרז מס' -נספח א' 
 .המשרדלקים ממנה כפי שהתקבלו על ידי הצעת צד ב' מיום ________ או ח  -נספח ב' 
 מסגרת העבודה . -נספח ג' 
 ערבות בנקאית. -נספח ד' 
 התחייבות לשמירת סודיות. -נספח ה' 

 

 סתירה בין מסמכים .ג
 

הצעת צד ב' או חלקים ממנה )אם התקבלו אחת או יותר מהחלופות שהציע צד ב' לביצוע 
 מכרז( תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

רה של סתירה או אי התאמה בין הצעת צד ב' כפי שאושרה על ידי המשרד לבין בכל מק
 יתר נספחי החוזה כולם או חלקם תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

 
 קופת ההתקשרותת .0

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום ________ ותסתיים לא יאוחר  .א
 מיום_________.

 
 הארכת התקשרות .ב

 
הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות חוק 

 ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר. 2223 - חובת המכרזים, התשנ"ב
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 התמורה .3
 

על  לצד ב'בית הספר/המשתתפים תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה ישלם 
 לבית הספר, סכום כפי שיוגדר בהסכם בין בית הספר לצד ב'.יסוד דו"חות מפורטים שיגיש צד ב' 

 
 

 התחייבויות צד ב' .0
 צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח לחוזה זה. .א
 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן:
 

 ים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.לבצע את השירות .2
 
לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות ולהחתים את כל  .5

 המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.
 

לדאוג לכך כי יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים הדרושים  .3
תיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויו

המשרד, וכי ימשיכו להיות ברשותו על מילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל 
כוח האדם, הציוד הידע והאמצעים האחרים האמורים, הכל באופן שיבטיח שיהיו 
בידי צד ב' בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו 

 .על פי חוזה זה
 
 לקיים את כל חוקי ההעסקה המנויים במכרז וכל דין החל לענין העסקת עובדים. .4
 
לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, הן במהלך ההתקשרות והן  .2

לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של 
 המשרד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.

 

דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים כל  .ב
הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי 

 המשרד בתיאום עם נציגי צד ב'.
 
 התחייבות המשרד .0

 כדלקמן: על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד
 

להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה  .א
 סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

 
 למנות ממונה או צוות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה. .ב

 

מעת  ימים 24לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך  .ג
 שנתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

 

לתת לצד ב' אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי  .ד
 הוראות החוזה, סמוך לאחר ביצוע כאמור.
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 פיקוח .6
הם ולהעיר נציגיה המוסמכים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מ

את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב' וכן רשאים נציגי המדינה לקבל לבקשתם בכל עת 
 סבירה אישור ו/או מסמך מצד ב' בכל נושא הקשור בביצוע חוזה זה.

 
 מירת סודיות ופרסוםש .5

צד ב' מתחייב לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא יגלה כל נתון ו/או  .א
 דע כאמור לכל צד שלישי שהוא.מי

צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי  
 .2282-ועבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 2277-חוק העונשין התשל"ז

 
צד ב' מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי ציבור  .ב

נים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן, אולם צד ב' רשאי הנה
להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת משרד החינוך והתרבות, תחת פיקוחו, בעידודו, 

 או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.
 

 המחאת זכויות .1
או חובותיו לפי חוזה זה, כולן צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו 

 או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.
ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, ישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה 

 כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.
 

 התחייבות שלא להעסיק .15
דם המועסק על ידי המשרד, אלא צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, א

 באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.
 

 יחסי הצדדים .11
 .2274 - חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד .א

 
צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן  .ב

מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין -י עובדעצמאי וכי לא קיימים יחס
 המדינה.

 

צד ב' מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם  .ג
 מעביד.-ובין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד
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 תשלומים בגין המועסקים .ד
 

ה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל צד ב' מתחייב בז
התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים 
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל 

אלה יתוקנו לרבות צווי הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים 
הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי 
מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי 
חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב 

 מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו.וכן 
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על 
פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות 

צ"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו
 ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו.

תחייב צד ב' לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם ממבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 
 זה, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבועים בחוק כולל הפרשה לזכויות סוציאליות.

כומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהס
צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבה 

 לשלם כאמור.
 

מוסכם כי צד ב' יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה ויהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  .ה
ור לקיום חוזה זה גם מעבר לתקופת בכל הקש 2222 - ( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח6)2

 החוזה. סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב.
 

 אחריות משפטית .12
 
נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית,  לכל דיןעל פי כל הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת  .א

 . אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו
 

הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו  .ב
בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל 

 הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 
 

י פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פ .ג
 בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט. 

 
אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י  .ד

 המדינה: 

 
ע לגוף ו/או התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגי .2

לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו 
 אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 

 
הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י 

 חוזה זה.
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, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים  1100 –לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  25בהסתמך על סעיף  .5
לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף 

נס לתוקפו האמור, ויכ 25קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 
 לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

 

יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד  .3
ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה 

זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין 
זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. 
חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, 

 ת.מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדי
 

 ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו. .ה

 
הקבלן יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל  .ו

 נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.
 
ריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, הקבלן מקבל על עצמו את האח .ז

לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, 
 שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

 
שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה  חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל

 זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

 
 ביטוח, שיפוי ופיצוי .10

 
 –ולטובת מדינת ישראל  וולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובת לרכוש,  מתחייב הקבלן

הכיסויים והתנאים הנדרשים את טוחים כוללים הבי הנהלת המשרד כאשר ל םלהציג משרד החינוך,
 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:ו

 
 ביטוח חבות המעבידים .א

 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת   .2
 ישראל  והשטחים המוחזקים.

 
דולר ארה"ב  0,555,555 -לעובד, ודולר ארה"ב  1,055,555גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .5

 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.
 

משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל  .3
 תאונת עבודה/מחלת מקצוע כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן. 
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 לפי צד שלישיביטוח אחריות כ .ב
 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף  .2
 ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

       
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  1,555,555גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך  .5

 הביטוח.
     

 .CROSS LIABILITY -ה ייכלל סעיף אחריות צולבת בפוליס .3
 

המשתתפים בפעילות ההדרכות  ורכושם כולל בעלי תפקידים, מתאמים פדגוגיים, ומטמיעים   .4
 ייחשבו צד שלישי. –שאינם מבוטחים בביטוח חבות המעבידים   

 
ו אחראים משרד החינוך, ככל שייחשב –הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .2

 למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 

 ביטוח כל משתתף בפוליסת ביטוח, הכוללת: .ג

 

 $  2,000,000 הוצאות רפואיות ואשפוז

 $  200,000 72-62מגיל 

 הטסה רפואית ממקום האירוע לבית החולים )אמבולנס אווירי(

 כלול בגבול האשפוז ללא תוספת מחיר הטסה רפואית

 $  200 טיפול חרום בשיניים

 $ 5,520 מטען אישי

 $ 500 פיצוי מירבי לפריט

 $ 200 דברי ערך

 $ 50,000 תאונות אישיות

 $ 6,000 26עד גיל 

 $ 400 פריצה לרכב

 $ 3,000 ביטול נסיעה

 $ 3,000 החזר הוצאות נסיעה

 $ 520,000 צד ג'

 $ 2,000 הטסת גופה

 $ 2,000,000 המשך אשפוז בארץ תוך חודשיים עד גבול האשפוז

הרחבה של הפוליסה לגבי החמרה של מחלה קיימת )שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של 
 מחלה קיימת שהטיפול בה בחו"ל היה הכרחי כטיפול חירום(

הרחבה להחזר הוצאות נסיעה/שהיה בחו"ל למלווה לרבות הטסת בן משפחה לליווי 
 הנפגע ושהיה עימו בחו"ל

 $ 20 השתתפות עצמית

 
 יסות יכללו התנאים הבאים:בפול .ד

 
 תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי המשרד ועובדיו. .2

 
פוליסת חבות המעבידים תכלול גם כיסוי לגבי קבלני המשנה ועובדיהם ופוליסת אחריות כלפי צד  .5

שלישי תורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות קבלנים וקבלני משנה 
 ברשותו.ש
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 המבוטח בפוליסות יהא הקבלן ו/או המשרד ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל. .3

 
 בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ייכלל סעיף אחריות צולבת. .4

 

 לגבי פוליסות חבות מעבידים בצד שלישי תיכלל הרחבה לחו"ל. .2

 

יה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על המבטח צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, לא יה .6
 יום לפחות במכתב רשום למשרד החינוך. 30הודעה מוקדמת של 

 

 כללי .ה
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
 

 משרד החינוך. –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:   .2
 

צדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד ה .5
 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.  05ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  

 
 -המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .3

 וונת זדון.משרד החינוך  ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כ
 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  .4
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .2
 

כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך  .6
משרד החינוך, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  –ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל 

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף  .7
 ורט לעיל. להרחבת הכיסויים כמפ

 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור ביטוחי בחתימת המבטח בהתאם לנספח 
הביטוח המצ"ב על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצא על ידי הקבלן למשרד החינוך  עד למועד חתימת 

 החוזה.  
   

וך  להחזיק בתוקף את משרד החינ –הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 
פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי 
פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן למשרד החינוך, לכל המאוחר 

 שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות. 
  

פי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה אין בכל האמור בסעי
משרד החינוך על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי  –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 הדין ועל פי  חוזה זה.
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 ת יוצריםיוזכו .13
תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד ב'  כל התוכניות, נספחים, טיוטות, .א

לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו 
שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
יום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות צד ב' מתחייב למסור למשרד בס .ב

 הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.
 

צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק  .ג
הוא בקשר מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון ש

למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים 
מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף 

 להוראות חוזה זה.
 

צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך  .ד
 צוע חיוביו על פי חוזה זה.בי

 

צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים בכל  .ה
התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו 

 על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המדינה תשמרנה.
 

 פרת חוזהה .10
 ם כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של החוזה:מוסכם בין הצדדי .א

 
ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת העבודה או  22אם צד ב' פיגר פיגור העולה על  .2

 הקבוע ביתר נספחי החוזה.

את כל החומר שהכין  במהלך ההתקשרות ו/או בסיומהאם צד ב' לא מסר למשרד  .5
 הסכם זה.במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי 

אם צד ב' לא איפשר למשרד ו/או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור  .3
 לעיל.

 אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות. .4

אם צד ב' הפר את חובתו לקיים אחר דיני העסקת עובדים כאמור במכרז ובכל דין  .2
 החל על הענין.

 אם צד ב' הפר זכויות יוצרים. .6
 

ה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים בוטל החוז .ב
נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את המדינה בגין כל 
ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע בשאר הסעדים 

 העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.
 
ל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' בוט .ג

 כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה  .ד
 באים:מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים ה

 
 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקו ו/או לרכוש צד ב'. .2

 
 אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב'. .5
 

 אם ימונה נאמן בפשיטת רגל לצד ב'. .3
 

 יום. 30אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .4
 

בביצוע אם צד ב' הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה  .2
 העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

 
 כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה. .6
 

כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן  .7
 או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

 
חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  הסכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור לפי .10

שלפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין, או כי  2276-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו
 הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.

 
 רבות בנקאיתע .16

 הערבות .א
  

ת בנקאית )להלן: להבטחת כל התחייבויות צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבו
  בהתאם לתנאי ההתקשרות.( כמפורט במכרז אשר תהיה צמודה "הערבות"

 .יום 60למשך תקופת ההתקשרות בתוספת הערבות תהיה בתוקף 
 

 המצאת הערבות .ב
 

צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות בצרוף החוזה כשהוא חתום על ידי המורשים 
 שי תיבות על ידי המורשים בצד המשרד.מטעמו, תוך שבוע מקבלת החוזה החתום ברא

 
 הארכת תוקף ערבות .ג

 
במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב צד ב' למסור 

יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט  30 - למשרד לא פחות מ
 60פת בתוספת במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוס

 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחוייבים לפני הענין.
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 חילוט ערבות .ד
 

בוטל החוזה על ידי המשרד כדין יהיה רשאי המשרד לחלט הופר ההסכם ע"י צד ב' ו/או 
ידי המשרד מבלי  את הערבות, וכן יהיה רשאי הוא למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על

 לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.
 

 ירור מחלוקותב .15
בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותם  .א

 של מנהלי הצדדים.
 
קיומם של בירורים כאמור לעיל לא יהיה בו כשלעצמו כדי לגרום להפסקת ביצוע  .ב

ה זה ו/או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן השירותים לפי חוז
 לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

 
 .2268 - על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ"ח .ג

 
 

 שונות .11

חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר  .א
 ו עובר לחתימתו של חוזה זה.שנערכ

 
שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים  .ב

 לחוזה.
 
הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה  .ג

 בעת מסירתה. -ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד  3לתעודתה תוך 
 

 שוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.כותרות ה .ד
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 בשם צד ב':              בשם המדינה:
 

________________     ________________ 
 

________________     ________________ 
 

________________     ________________ 
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 תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 

 25501-)אישור המשטרה(, התשס"ג
 

 1002-)א( לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א21בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:החוק(, ובאישור ועדת ה -)להלן 

 

 הגדרות

 -בתקנות אלה   .2    

 אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד; -"אישור המשטרה" 

מעסיק, מוסד או בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה, כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי  -"מבקש" 

 וק.)ד( לח3סעיף 

 

 בקשה לאישור המשטרה

 -מבקש יגיש, במישרין או באמצעות יחיד אחר, בתחנת משטרה, בקשה לאישור המשטרה )להלן   )א(  .1    

 -הבקשה( 

 1שבתוספת, חתום בידו, ובצירוף תעודת מוסד לפי טופס  2לפי טופס  -אם הוא הבגיר   (2)

 שבתוספת, חתומה ביד המעסיק או מנהל המוסד;

שבתוספת, לפי הענין, חתום ביד המעסיק  4או  3לפי טופס  -הוא המעסיק או המוסד אם   (1)

שבתוספת, מטעם הבגיר למעסיק או למוסד  5או מנהל המוסד, ובצירוף ייפוי כוח לפי טופס 

לבקש ולקבל לגביו את אישור המשטרה וצילום תעודת זהות של הבגיר; ייפוי הכוח יישמר 

 לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.אצל המעסיק, לאחר הצגתו, 

 -היה המבקש בגיר   )ב(

תאומת זהותו באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת  -והגיש את הבקשה בעצמו   (2)

 המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו;

תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה  -והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו   (1)

שבתוספת, וצילום תעודת זהות  2וכן יציג ייפוי כוח מטעם הבגיר, על פי טופס (, 2בפסקה )

 של הבגיר.

 -היה המבקש מוסד או מעסיק   )ג( 

תאומת זהותו בדרך האמורה בתקנת משנה  -והגיש המעסיק או מנהל המוסד את הבקשה   (2)

 (;2)ב()
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תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה  -טעמו והגיש את הבקשה יחיד אחר מ  (1) 

 4או  3(, וכן יציג ייפוי כוח מהמעסיק או מהמוסד, על פי טופס 2בתקנת משנה )ב()

 שבתוספת, לפי הענין.

 

היה המבקש מוסד או מעסיק שמקיים קשר קבוע וסדיר עם משטרת ישראל לענין קבלת   )ד(

בקשה באמצעות דואר רשום, אם קיבל לכך אישור אישורים לפי החוק, יהיה רשאי להגיש את ה

מאת ראש מדור מידע פלילי במחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל, ובלבד שרשימת 

שבתוספת, תרוכז על גבי מדיה מגנטית, ושמספר הבגירים  4או  3הבגירים ופרטיהם, לפי טופס 

 .50-שאליהם מתייחסת הבקשה לא יפחת מ

 

 תשובת המשטרה

 

ימים ממועד הגשתה, באופן שיובא לידיעת  12-תשובת המשטרה לבקשה תינתן לא יאוחר מ  )א(  .3    

 מגיש הבקשה בעת הגשתה.

 שבתוספת. 6אישור המשטרה יינתן לפי טופס   )ב(  

 שבתוספת. 7הודעה על סירוב המשטרה לתת אישור, תינתן לפי טופס   )ג(  

 

 ריכוז נתונים ממוחשב

 

 )ג( לחוק, ריכוז נתונים ממוחשב, של פרטים אלה:3, לפי סעיף המשטרה תנהל  .4    

 פרטים מזהים של המעסיק;  (2)

 פרטי המוסד שנמסרו בעת הגשת הבקשה;  (1)

 פרטים מזהים של הבגיר;  (3)

 מועד הגשת הבקשה;  (4)

 פרטי תחנת המשטרה המטפלת בבקשה;  (5)

 מועד ביצוע הבדיקה המשטרתית;  (6)

 ים של נותן תשובת המשטרה ותוכנה;פרטים מזה  (7)

 מועד שליחתה. -מועד מתן התשובה, ואם נשלחה בדואר רשום   (8)

 

 תחילה

 

 תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.  .5    
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 תוספת

 
 1ס פוט

 ((5)ב()-(( ו2)א()5קנה ת)
 

 ת בגיר לקבל אישור משטרהשקב
 וק(חה -)להלן  -5002העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א חוק למניעת לפי

 
  ........................   ..................   ................ י הח"מ נא.  2

 ' זהותסמ ם משפחהש  פרטי םש 
 

  ................  ..................   ........................  
 יקודמ   ען מ        ריך לידהאת 

 
 ורף.המצ 5ן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס תש כי יינקבמ
 
    ......................   .................   ............... י מייפה את כוחו של נא.  5
 ' זהותסמ משפחה םש פרטי  םש  

 
 קשה זו בשמי.ב שילהג

 
 ב:מצ"
 .5טופס  -דת מוסד תעו

 לום תעודת זהות של הבגיר*.יצ
 

  .......................  .................  
 ימהתח ריךאת 

 
_________ 

 ש הבקשה איננו הבגיר.ימג םא* 
 

 2ס טופ
 ((2)א()5נה )תק

 
 דת מוסדועת

 ק(וחה -)להלן  -5002סקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"אחוק למניעת הע לפי
 
  ..................................... 5וג המוסדס  ............................. 2המוסד םש

  ..................................... 2ען המוסדמ  ............................. 3רישוםמס' 
  ................... לפוןט .......................... ודקימ
  ...................   .......................  .................. הח"מ ינא

 זהות ס'מ   ם משפחהש   ם פרטיש    
 

 / ............................... נהל התאגידמ/ ...........................4ל המוסדהנמ
 התאגיד םש המוסד םש 

 
  ............................. /  ......................... עבודה בחראי על קבלת אדם לא

 שם הרשות המקומית  ם המשרד הממשלתיש 
 
  ..................... אשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בענין העסקתו במוסד שלמ

 ם פרטיש 
 
 ני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.א
 

  .......................  .................  
 ימהתח ריךאת 

 
 

_________ 
 ן צורך למלא את פרטי מען המוסד.שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואי םא 2
 ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן: אנ 5

 זי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוניכנות יום ומשפחתונים לקטינים, מרמעו ת ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים,בי   
 ין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק ביןב קר, עסק להעסקה העוסנוע עתנוקטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תפורט שבהם מתאמנים בין השאר ס   
 טינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חוליםלק  שאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גםה   
 ילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.ל   
 גיד רשום על פי חוק.תאה םא  3
 מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית. אנ  4
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 0ס פוט
 )ד((-( ו5(, )ג()5)א()5נה )תק

 
 אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרהת מעסיק ששקב

 החוק( -)להלן  -5002המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א דסחוק למניעת העסקה של עברייני מין במו לפי
 
  ........................   ..................   .................... הח"מ  ינא

 ' זהותסמ ם משפחהש  פרטי םש 
 
  .......................... 2גידאשמש מנהל מוסד/תמ

 ם מוסד/תאגידש  
 
 .................  .......................   .................  

 לפוןט       יקודמ      ן עמ         
 

  ............. 5.  אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסדא
 סוג מוסד       

 

  .......................  ................. 3תא
 ם משפחהש ם פרטיש 

 
  .................  .......................   .................  

 עןמ אריך לידהת ס' זהותמ 
 
 .  אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.ב
 
 ל הבגיר/ים.מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות ש  .ג
 
  .................   ............... .  אני מייפה את כוחו שלד

 ם משפחהש ם פרטי  ש 
 
 להגיש בקשה זו בשמי.  ....................... 

 מס' זהות    
 

  .......................  .................  
 ימהתח ריךאת 

 
 ת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזתשקב

 
 ........................   ................   .............   .................  

 פוןלט  קודימ  ןעמ המוסד/התאגיד םש
 
 ען מ          אריך לידהת      ם משפחה  ש   פרטי םש ס' זהותמ  'סמ

 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  

      
  .......................  .................  

 ימהתח ריךאת 
 

_________ 
 הקף בעיגול את האפשרות המתאימה. אנ 2
 ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן: אנ 5

 פורט, מכוני כושר ומועדונינות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וסמעו ת ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים,בי   
 ר, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק ביןנוע שעשועים, תנועת ןגן ילדים, גן חיות, , גפורט שבהם מתאמנים בין השאר קטיניםס   
 נימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חוליםינים, קייטנה, פלקט חת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גםטשאר בארגון טיולים לקטינים או באבה   
 חולים. יתבחלקות ילדים במ ילדים,ל   
 רה שבו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.קמב  3
 ל המוסד או התאגיד.הלמלא אם מגיש הבקשה איננו מנ שי  4
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 3ס פוט
 )ד((-( ו5(, )ג()5)א()5נה )תק

 
 הטרת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור מששקב

 החוק( -)להלן  -5002ת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"אעינחוק למ לפי
 
  ........................   ..................   .................... הח"מ  ינא

 ת' זהוסמ ם משפחהש  פרטי םש 
 
 5ודה במוסדקבלת אדם לעב לע ............................................. אי ברחא

 שם משרד ממשלתי/שם רשות מקומית   
 
 .................   .............   .............   ...........   

 לפוןט יקודמ ען המוסדמ שם המוסד   
 
  .................... 3הואש

 וג המוסדס 
 

  ...............5. אבקש לקבל את אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסדא
  ם המוסדש 

  .......................  ................. 3תא
 ם משפחהש ם פרטיש 

 
  .................  .......................   .................  

 עןמ האריך לידת ס' זהותמ 
 
 וסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק..  אני מצהיר כי המב
 .  מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.ג
  .......................   ................   ..........  אני מייפה את כוחו של  2.ד

  מס' זהות        ....ם משפחהש שם פרטי    הגיש בקשה זו בשמי.ל     
 

  .......................  .................  
 ימהתח ריךאת 

 
_________ 

 ת האפשרות המתאימה.אמלא  אנ 2
 ם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.ש םא 5
 ג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:וס ציין את אנ 3

וספורט, מכוני כושר  לקטינים, מרכזי תרבות נוער ונות יום ומשפחתוניםעמ  ית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים,ב   
 ומועדוני

 ער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק ביןונ  תעונשעשועים, ת גןפורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, ס   
 ה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חוליםהפתוחה גם לקטינים, קייטנ השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה   
 ים.ולילדים, מחלקות ילדים בבתי חל   
 רה שבו מתייחסת הבקשה לכמה בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.קמב  4
 במוסד. הלמלא אם מגיש הבקשה איננו האחראי על קבלת אדם לעבוד שי  2
 

 אישור משטרה/רשימה מרוכזת ת מעסיק לקבל שקב
 
 ........................   ................   .............   .................  

 פוןלט  קודימ המוסד              מען המוסד םש        
 
 
 ען מ          אריך לידהת      ם משפחה  ש   פרטי םש זהות' מס  'סמ

 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  

      
  .......................  .................  

 ימהתח ריךאת 
 

_________ 
 ד הממשלתי או הרשות המקומית.קשה, יש למלא את פרטי המשרבשם המוסד אינו ידוע בעת הגשת ה םא 2
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 0ס פוט
 ((  5)א()5נה )תק

 

 יי כוח למעסיק או למוסדופי
 -5002סקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"אעה חוק למניעת לפי

 

   ............................ על תעודת זהותב .................... הח"מ  ינא

  ...................................................................................... גורר בתמה

 :אהוא/היש  ....................   ................ פה את כוחו/ה שליימ

 משפחה םש ם פרטיש   

 

 נהל המוסד/התאגידמ  2.2

 מחק את המיותר() ברשות מקומית/ .................... האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי.  5

 

ו מי מטעמו, לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות א

 5לצורך העסקתי במוסד, -5002לקטינים, התשס"א

 

  .............. אצל המעסיק/ ....................... 

 ם המעסיקש ם המוסדש 

 

 ני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי.א

 

  ........... נתש ............ בחודש ............... יתן היום הזהנ

 

  ..............  

 תימהח 

 

 

  ...............   ...................   ................ ני הח"מא 3

 ס' זהותמ שם משפחה   ם פרטיש 

 

 מנהל המוסד/התאגיד  2.2

 מחק את המיותר() ברשות מקומית/ .................... תילהאחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממש.  5

  

 צהיר כי ידוע לי שעלי לשמור טופס זה לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.מ

  ..............  

 תימהח 

_________ 
 סמן את האפשרות המתאימה. אנ 2

 שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא שם המעסיק בלבד. םא 5

 ילוי על ידי המעסיק.מל 3

 



 

5882.doc    

74 

 4נספח מספר 
 7מתוך  7דף 

 0ס פוט
 )ב((3 נה)תק

 
 ור המשטרהשיא

 החוק( -)להלן  -5002חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א לפי
 
   ........................    ................    ............ העסקתו של* ןעניב

 ' זהותסמ ם משפחהש    פרטי םש 
 
   .................... ידי לע .............................................. סד**ומב

 ם המעסיקש ם המוסדש 
  

  .........ע המשטרתיים ביוםדתונים הקיימים במאגרי המימאשר כי על פי הנ ינא
 מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק. ןיא
 
 ........................   ................   ...............   ...............................  

 דה המשטרתיתיחיטי הרפ משפחה םש ' אישי                שם פרטיסמ        
 

  .......................  .................  
 ימהתח ריךאת 

 
 ור המשטרה/רשימה מרוכזת שיא

 
 ...........................   ..............   .............   .................  

 פוןלט  קודימ המוסד/המעסיק        מען המוסד םש  
 
 
 ישור א      ם משפחה  ש   פרטי םש  ס' זהותמ  'סמ

 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  

      
  .......................  .................  

 ימהתח ריךאת 
 

_________ 
 טו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת.רופייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יתה* 

 שם המעסיק בלבד. שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין םא** 
 

 
 6ס פוט

 )ג((3נה )תק
 

 עה על סירוב לתת אישור המשטרהדוה
 החוק( -)להלן  -5002א"סחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התש לפי

 
   ........................    ................    .............. ין העסקתו שלנעב

 ' זהותסמ ם משפחהש    פרטי םש 
 
   .................... ידי לע ............................................... סד*ומב

 קם המעסיש ם המוסדש 
  

  ....................... אגרי המידע המשטרתיים ביוםמהנתונים הקיימים ב יפל
 

 ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק.לא 
 
 ........................   ................   ...............   ...............................  

 טי היחידה המשטרתיתרפ משפחה םש ' אישי                שם פרטיסמ        
 

  .......................  .................  
 ימהתח ריךאת 
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 טבלאות דיווח לקב"ט המשרד
 וןטבלת בתי מל

 מספר הטלפון

 קידומת מתאריך עד תאריך העיר המלון

 הארץ

 קידומת

 העיר

 מס' 
 הטלפון

48       

48       

48       

48       

48       

48       

48       

48       

 
 טבלת ארוחות

 ארוחת ערב ארוחת צהריים ארוחת בוקר יום תאריך
     
     
     
     
     
     
     

 
 מקרא לטבלת ארוחות:

 
 במלון                                  

 א. ארוחת בוקר           
 ארוחה ארוזה                               

 
 במסעדה )שם המסעדה וכתובתה(                                             

 ב. ארוחת צהריים        
 ארוחה ארוזה                                            

 
 ארוחת ערב במלון                                            
 ג. ארוחת ערב          
 במסעדה )שם המסעדה וכתובתה(                                          
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 תוכנית ביקור באתרים בפולין ע"פ שעות
 חת : שם המשל

 יום        :תכנית הסיור לתאריך
 יציאה ממלון:    

 (באנגליתשם האתר  ) שם האתר  )בעברית( שעה
07:30-08:00   

08:00-08:30   
08:30-02:00   

02:00-02:30   

02:30-20:00   
20:00-20:30   

20:30-22:00   

22:00-22:30   

22:30-25:00   
25:00-25:30   

25:30-23:00   
23:00-23:30   
23:30-24:00   
24:00-24:30   
24:30-22:00   
22:00-22:30   
22:30-26:00   
26:00-26:30   
26:30-27:00   
27:00-27:30   
27:30-28:00   
28:00-28:30   
28:30-22:00   

22:00-22:30   

22:30-50:00   
50:00-50:30   

50:30-52:00   
52:00-53:00   

                    :City: _____________ בעיר :Hotel  ____________________  :הגעה למלון
 

 פרטי ארוחות:
 

 ב: ___________________     _______  עד שעה: _______   משעה: -ארוחת צהריים
 

   ____________________ ב:  _______  עד שעה: _______   משעה:       -ארוחת ערב
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 משלחות פולין -רשימת מרכיבי תיק רופא

 

משחות  אמפולות ציוד כללי
תרופות 
 נוזליות

תרופות 
 אנטיביוטיות

 תרופות

 CC 15ו 0של  0מזרקים  0

 מחטים ירוקות וכחולות 15
 055שקיות נוזל  ערוי של   2

 סמ"ק+ סטים
 ירוקים –ונפלונים ורודים  0

 נשמהמסיכת ה
2 AIR WAYS בינוני וגדול 
 אגדים אלסטיים 0

 חבילת  אגד   מידבק
 חבילת תחבושות

 גזות
 מיקרופור
 מספריים

 משאפי ונטולין 2
 תחבושות אישיות 2

 סטטוסקופ
 מד לחץ דם

 פינצטה אנטומית
 כפפות

 סקלפל חד פעמי
 צמר גפן

 

 אפיפן למבוגר

 אדרנלין
 אטרופין
 אזרקאין

 פרמין 0
 וולטרן2
 ןפפברי 2

 אסיבל
 

 וולטרן

 סילברול
 פנסטיל
 דקטרין

 אורקורט
 סינטו עיניים

 פוליקוטן
 פולידין

 דקסוטיק 2
 אוטידין 2
 אזולין 2
 סולפציד 2

 אלכוהול
 סביור

 

 055מוקסיפן  05

 055צפורל  23
 דוקסילין 15
 רוקסו 15
 רספרים פורטה 15
 או  055זינאט  15

 560אוגמנטין 
 אופלודקס 15
 

 155אקמול 

 35 אופטלגין
 35קלגרון 
 25מלוקס 

 15אימודיום 
 15מוטיליום 
 15לקסטיב 

 0נרות גליצרין 
 15קלמנרבין 

 15ובן או לוריבן  
 15 25גסטרו 
 15 25לוסק 

  15 35פפברין 
 15 25פרדניזון 

 15קודאין 
 15נורופן או נרוצין 

 כדורים 15 05מודאל 
 15סדורל 

 05סינופד 
 25לורסטין 
 15אהיסטון 

 2.0קורדיל 
 רטיהק

 
 
 

 


