
     

 

 

 

 4/2019מכרז מס' 

מכרז פומבי למתן שירותי 

 סוכנות נסיעות



 2019/4מכרז מס' 

–תאגיד על פי חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א –האקדמיה הלאומית הישראלית 

)להלן: "האקדמיה"(, אשר מטרתו קידום מדע ישראלי. במסגרת פעילותה עוסקת האקדמיה בין  1961

  היתר באלה: 

 קיום מגעים עם גופים דומים בחוץ לארץ א(   

 לאומיים -ובכינוסים ביןייצוג המדע הישראלי במוסדות    ב( 

האקדמיה מבקשת בזאת לקבל הצעות מסוכנויות נסיעות לצורך התקשרות לרכישת כרטיסי טיסה, 

הכול כמפורט  –שירותי טיסה, שירותי קרקע סידורי/הזמנת מלונות וכד', לרבות ביטוח הנוסע והכבודה 

 במפרט המצורף למכרז.

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

 21.6.19 המכרזמועד פרסום 

 27.6.19 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 2.7.19 מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה

 7.7.19 מועד אחרון להגשת הצעות

 6.1.20 תוקף ההצעה

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים -במקרה של אי

קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. מובהר כי היעדר  –בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו 

 התאמה. -תאריך לא ייחשב לאי

 דאת המוע לדחות זה ובכלל לעיל, המפורטים מהמועדים אחד כל לשנות רשאית האקדמיה

 זה מועד חלף לא עוד כל ההצעות, להגשת האחרון

 

 אומדן  .1

 אש''ח. 340-אה אקדמיה על שירותי נסיעות סכום של כיהוצ 2018בשנת 

 השירות הנדרש .2

יכלול בין השאר את  –שעל הזוכה במכרז לספק לאקדמיה  –השירות של סוכנות הנסיעות 

 הפעילויות האלה: 

מהאקדמיה תבדוק סוכנות הנסיעות מחירים ותשווה עם קבלת פנייה בכתב או בדוא"ל   2.1

חלופות שונות בעבור הטיסה ליעד המבוקש ובתאריכים המבוקשים או תספק שירותי 

 הזמנת מלון,  הסעות, שכירת כלי רכב ככל שיידרשו.



סוכנות הנסיעות תעביר לאקדמיה פירוט של האפשרויות השונות להגעה ליעד הטיסה  2.2

לרבות עלות שינוי  טיסה, ושל שירותי הזמנת מלונות ומחיריהם. המבוקש, כולל מחירי

 או ביטל השירות המבוקש.

לאחר אישור המסלול והמחיר )אישור אשר יינתן בכתב או בדוא"ל( בידי סמנכ"ל הכספים  2.3

או מי שהאקדמיה תמנה אותו לכך )מינוי אשר ידווח לסוכנות הנסיעות(, תפיק סוכנות 

או שובר ההזמנה למלון, לכלי הרכב וכיוצ"ב בהתאם לפניית  טיסההנסיעות את כרטיס ה

 או שובר , בין שמדובר בכרטיסולאקדמיה ותדאג להעבירו לנוסע האקדמיה בעניין,

 רגיל.או שובר אלקטרוני ובין שמדובר בכרטיס 

 מיד לאחר ביצוע ההזמנה. ההזמנהסוכנות הנסיעות תעביר לאקדמיה חשבונית בגין  2.4

 יפורטו אנשי הקשר אשר אישרו את ההזמנה. בחשבונית

סוכנות הנסיעות תהיה אחראית לספק את צורכי הנוסע עד חזרתו בתחום השירותים על  2.5

שעות  24פי מכרז זה. לשם כך תעמיד הסוכנות עובד תורן שיעמוד לרשות האקדמיה 

 ימים בשבוע. 7ביממה, 

ר אליינס והסוכנות תהיה אחראית לאקדמיה הסכמים עם חברת אל על ועם קבוצת סטא 2.6

 להזין את קוד הלקוח של האקדמייה בעת הזמנת כרטיסי הטיסה.

 תקופת ההתקשרות .3

א.   תחילת מתן השירות מאת סוכנות הנסיעות הזוכה תהיה לאחר הכרזת המציע כזוכה במכרז 

 .וחתימת האקדמיה על הסכם ההתקשרות עמו

אחת, החל מיום חתימת ההסכם עם המציע שהוכרז כזוכה  ב. תקופת ההתקשרות תהיה לשנה

, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לאקדמיה בלבדעם אופציה,  על פי תנאי המכרז,

לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, ובכל מקרה  להאריך את משך תקופת ההתקשרות

 .בסה"כ שנים נוספות לא יותר מארבע

 פיקוח האקדמיה .4

הנסיעות הזוכה במכרז מתחייבת למלא את הוראות האקדמיה בכל העניינים הקשורים סוכנות  א.

 למתן השירות נושא המכרז. 

נציגי האקדמיה רשאים לבקר אצל הזוכה ולהתרשם מאופן מתן השירות שלו ולהעביר את  ב.

הערותיהם לאקדמיה. האקדמיה מצדה תתחשב בהערות נציגיה לצורך קביעת עמידת הזוכה 

 בהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז ומכוח הסכם שייחתם בין האקדמיה לבינו.במכרז 

 תנאי סף .5

רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת ההצעות עומד בכל התנאים המצטברים 

 האלה:

 עוסק מורשה.תאגיד רשום כדין  /  .5.1



חשבונות  המעיד כי המציע מנהל ספריציבוריים תוקף לפי חוק עסקאות גופים -בעל אישור בר .5.2

 .ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק

–תשל"והציבוריים,  גופים עסקאות לחוק 1ב2-ב)ב( ו2סעיפים  לפי בדרישות עומד המציע .5.3

 "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(.  – )להלן 1976

 .IATAהסוכנות מוכרת על ידי  .5.4

לקוחות לפחות, בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות בהנפקת כרטיסי טיסה לשלושה  .5.5

 כרטיסי טיסה לפחות לשנה לכל לקוח. 400בהיקף של 

, 2016כרטיסי טיסה לפחות לשנה בכל אחת משלוש השנים  10,000בעל היקף מכירות של  .5.6

 .2018-ו 2017

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .6

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים שקיים את כל תנאי הסף כמפורט, ובין היתר
 אלה:את 

 תעודה התאגדות / עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף. .6.1

תוקף לפי חוק עסקאות גופים המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות -אישור בר .6.2

 ומדווח לרשויות המס כחוק.

 .IATA-אישור מ .6.3

דרישות פירוט הגופים והמוסדות שלהם הוא מספק, או סיפק, שירותי סוכנות נסיעות לפי  .6.4

, על פי נספח ב. על הפירוט לכלול שמות ממליצים באותו גוף ומספרי טלפון. כן 5.4תנאי סף 

על המציע לצרף מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות בדבר ניסיונו במתן שירותים מסוג 

 זה בהיקפים שונים, ובעיקר בהיקפים דומים, או גדולים יותר, לצורך קביעת הציון האיכותי.

 ,  1998–שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חר בעניין דיני עבודה, וחוק תצהי .6.5

 נספח ג.

 בנוסח נספח ד . או עו"ד אישור רואה חשבון   .6.6

 אישור רואה חשבון בנוסח נספח ה. .6.7

מסמך המפרט את איכות השירות ואת ניסיונה של סוכנות הנסיעות בהתייחס לכל אחת   .6.8

 .7.2בסעיף מאמות המידה של איכות כאמור 

, ומאומתים כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות, חתומים בכל עמוד ועמוד .6.9

להסכם תחתום  חברת  2נספח ו' על  כייודגש  .במקומות הנדרשים לכך ע"י עו"ד / רו"ח

 הביטוח המבטחת את המציע .

 

 ואמות מידה שעל פיהן ייבחר המציע ההצעה.  .7

 ההצעה .7.1

את ההנחה שהוא מציע עבור כל אחד  –נספח א  –המציע יפרט בטופס הצעת המחיר  

 מהשירותים המבוקשים. 

 אמות מידה ושקלולן .7.2



עבור רכיב במן הציון הכולל של ההצעה, ו 70%עבור רכיב ההצעה הכספי יינתנו ב א.

 מן הציון הכולל של ההצעה. 30%ההצעה האיכותי יינתנו 

 :י יחושב כדלקמןהאיכות המשוקללהציון  ב.

לאומיות(. בין היתר -בעבור האיכות והניסיון של הסוכנות בפעילות עסקית )טיסות בין 70%

יובאו בחשבון השיקולים האלה: היקף פעילות שנתי, מספר סוכנים, ניסיון בהנפקת כרטיסים 

קית עסאו /אינטנסיבית, שירות מידי ואיכותי, הסכמים עם חברות תעופה, יכולת טכנולוגית ו

להפחתת עלויות כרטיסי טיסה, יכולת לשנות הזמנות ברגע האחרון ולשמור מקומות בטיסות 

מלאות, יכולת קידום יחס מועדף לנוסעי האקדמיה )אירוח בשדה התעופה, משקל הכבודה, 

האקדמיה תתחשב בניסיון  שדרוג וכו'(, העמדת עובד תורן לסופי שבוע לסיוע במקרים דחופים.

 לטוב או לרע. קודם עם המציע

 

בעבור ריאיון אישי עם נציג סוכנות הנסיעות אשר יטפל אישית באקדמיה. נוסף על נציג  30%

 זה, יוזמן לריאיון גם מנהל הסוכנות.

 הציון המשוקלל של הרכיב הכספי יחושב כדלקמן: ג. 

  35% –אל על  בחברת דמי טיפול על הזמנת כרטיסי טיסהעבור ב

 35% –על מחירון חברות תעופה אחרות  הנחה שיעורעבור ב

 10% –על שירותי קרקע והשכרת רכב  הנחה שיעורעבור ב

אחרות בחברות תעופה  ארה"ב דולר 2,000עבור דמי טיפול על כרטיסים שעלותם עד ב

 5% –שלהן אין מחיר מחירון 

ות אחרבחברות תעופה ארה"ב דולר  2,000-עבור דמי טיפול על כרטיסים שעלותם יותר מב

 5% –שלהן אין מחיר מחירון 

     בגין הזמנת מלונות וביצוע התשלום                                                                                               דמי טיפולעבור ב

 10% –מראש בידי המציע 

הבהרות או תשובות, בכתב או מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל  7.3

בעל פה, לערוך בדיקות ולעשות כל פעולה שתמצא הוועדה לנכון בנוגע לבחינת איכות הרכיב 

 70%-האיכותי של ההצעה, וכן רשאית היא שלא לקבל כל הצעה שציון האיכות שלה נמוך מ

הכול  –)של הרכיב האיכותי( אפילו אם הציון המשוקלל של אותה הצעה הוא הגבוה ביותר 

הוועדה תהא רשאית להתחשב בניסיון קודם של האקדמיה עם  לפי שיקול דעתה של הוועדה.

 המציע לטוב ולרע.

 עיון במסמכי המכרז  .8



החל מהמועד המפורט בטבלת ריכוז לעיון במסמכי המכרז אפשר לקבלם במשרדי האקדמיה  8.1

בכתובת :  או להורידם מאתר האינטרנט של האקדמיה מועדים קובעים למכרז זה

www.academy.ac.il. 

 ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז. .8.1

התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי -למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סתירה או אי .8.2

 המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 נוהל העברת שאלות ובירורים  .9

 .ילנה יופה היאהאקדמיה לעניין מכרז זה  תנציג .9.1

עד למועד המפורט  eioffe@academy.ac.ilשאלות להבהרה יש להגיש בדוא"ל, בכתובת:  .9.2

 .בטבלת ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

עד למועד המפורט תשובות לשאלות שתתקבלנה תפורסמנה באתר האינטרנט של האקדמיה  .9.3

 ה .בטבלת ריכוז מועדים קובעים למכרז ז

האחרון לפרסום תשובות לשאלות או מתן הבהרות בכל עת עד למועד האקדמיה רשאית,  .9.4

, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  המפורט בטבלת ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

ביזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד 

 ו באתר האינטרנט של האקדמיה.מתנאי המכרז ויפורסמ

 

 התאמות-סתירות או אי  .10

 

בהירויות, יוכל המציע לפנות, -אם לדעת המציע קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי .10.1

לכתובת  12:00עד למועד המפורט בטבלת ריכוז מועדים קובעים למכרז זה בשעה בכתב, 

. במכתבו עליו לציין את זהותו, מס' פקס וכתובת דוא"ל eioffe@academy.ac.ilהדוא"ל: 

ההתאמות או את ספקותיו -ולפרט את ההבהרות המבוקשות. את הסתירות, השגיאות, אי

בקשר למובנו המדויק של סעיף זה או אחר או של פרט זה או אחר. האקדמיה אינה מתחייבת 

ייחשב לתשובה שלילית, לדחיית הבקשה וכד'. פניות  מתן תשובה-להשיב לפניות כאמור, ואי

שייענו יועברו אל כל מי ששלח שאלות וגם יועלו לאתר האקדמיה, והן תהיינה חלק בלתי 

 נפרד ממסמכי המכרז.

-סבירות או אי-מלטעון טענות בדבר אי ומושתק מי שלא יפנה כאמור יהיה מנוע .10.2

 לא תישמענה. –ותיו התאמות וכיו"ב, וטענ-בהירות, בדבר שגיאות, אי

 10.2בכפוף להבהרות או לתיקונים שיועברו כאמור לעיל, ומבלי לפגוע באמור בסעיף  .10.3

לעיל, במקרה של סתירה בין הוראות שונות שבמכרז, על כל מסמכיו, תגבר ההוראה 

 המיטיבה עם האקדמיה, לפי פירושה ושיקול דעתה של האקדמיה.

 

 אופן הגשת ההצעה .11

 

http://www.academy.ac.il/
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, סגורה, לתוך תיבת המכרזים של האקדמיה, הממוקמת תוכנסמעטפת ההצעה   .11.1

 43במשרדי האקדמיה ברח' ז'בוטינסקי  1במשרדו של סמנכ"ל האקדמיה גדי לוין, בחדר 

טבלת ריכוז מועדים קובעים בלא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות המפורט בירושלים, 

עד זה היא באחריות המציע תיבת המכרזים במו בתוךלעיל. הימצאות ההצעה  למכרז זה

תיפסל  –הצעה שלא תימצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה בלבד. 

 ולא תידון.

ניתן להכניס הצעות לתיבה לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין השעות 

שביום האחרון  (. יודגש)למעט ימי שבתון, ערבי חג, חגים וימי חול המועד 16:00-ו 8:00

 .12:00להגשת ההצעות ניתן להגיש את ההצעה רק עד השעה 

הגשת ההצעה היא ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז  .11.2

והחוזה המצורף על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי 

 מסויגת.

המכרזים במעמד פתיחת ההצעות. אין האקדמיה אחראית להצעות שלא יהיו בתיבת  .11.3

 אין לשלוח הצעות בפקס או בדוא"ל.

האקדמיה רשאית לפסול כל הצעה בשל שינויים כלשהם בתנאי כלשהו מתנאי המכרז  .11.4

או ההצעה או בשל הסתייגויות ממנו, בין שהוספו בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל 

ומההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא  דרך אחרת. כן רשאית האקדמיה להתעלם מהשינויים

 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של האקדמיה.  –נכתבו כלל 

 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשתה. 180משך תוקף ההצעה הוא  .11.5

 

 החתימה על ההסכם .12

ו, ויגישם עם הצעתו  נספח - עותקים של ההסכם המצורף שניכל מציע יחתום על  .12.1

 למכרז.

האקדמיה תחתום על החוזה שהגיש המציע הזוכה ותעביר אליו עותק אחד חתום  .12.2

 סמוך לפרסום ההודעה על הזוכה במכרז. 

במקרה של הפרה יסודית של החוזה סמוך לאחר חתימתו רשאית האקדמיה לבחור  .12.3

במציע אחר לזוכה במכרז. במקרה כזה כל הוראות מכרז זה על נספחיו יחולו על הזוכה 

 החלופי. 

פנייה למציע חלופי כאמור תחייב את המציע כאילו היה הזוכה מלכתחילה, ובלבד  .12.4

 יום ממועד הגשת ההצעות. 180-שהפנייה למציע תיעשה לא יאוחר מ

 

 הוראות נוספות .13

אין האקדמיה מתחייבת למסור את העבודה לבעל ההצעה הנמוכה ביותר או לבעל  .13.1

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן  הצעה כזאת או אחרת, והיא שומרת לעצמה את הזכות

לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. עוד מובהר כי במקרה שוועדת המכרזים תסבור כי אין 

 לקבל אף אחת מן ההצעות, תהא האקדמיה רשאית, אך לא חייבת, לפעול בין היתר כדלקמן:



 להחליט כי אין טעם בעריכת מכרז נוסף ולבטל את המכרז.  .13.2

מור לעיל, האקדמיה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה מבלי לגרוע מן הא .13.3

שאיננה שלמה או ברורה או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, או למחול על קיום דרישה 

או תנאי מתנאי מכרז זה, או לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות או הסברים או השלמות 

ת בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר בנוגע להצעתו, או לאפשר למציע לעשות כן, לרבו

הכול לפי שיקול דעתה של  –או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, או לאפשר את תיקונם 

 האקדמיה. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האקדמיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא  .13.4

חוסר לא סבירה בעליל מבחינת מחירה ביחס למהות הפנייה ותנאיה או במקרה של 

 התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הפנייה שלדעת האקדמיה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

האקדמיה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא,  .13.5

לרבות לאחר הגשת הצעות, בין מסיבות הקשורות בהליכי המכרז או ההצעות שיתקבלו, 

או מספרן, ובין מסיבות אחרות, לרבות שינוי  לרבות סכום ההצעה או ההצעות שתוגשנה

 או מכל סיבה אחרת. –כולן או חלקן  –מדיניות או היעדר תקציב 

ב',תיקון 2סעיף על מציע המעוניין בכך, והעומד בדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים ) .13.6

ור )להלן: "התיקון לחוק"( לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש איש 2002–(, התשס"ג15מספר 

ותצהיר שלפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת 

אישה", "אישור" ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(. על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, 

אם שתי הצעות או יותר קיבלו כל אחת תוצאה משוקללת זהה לזו של האחרת, והיא התוצאה 

ת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה לזוכה הגבוהה ביותר, ואח

 במכרז, ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר כאמור לעיל.

אין במכרז זה משום התחייבות של האקדמיה למתן בלעדיות להספקת השירותים  .13.7

 מושאי המכרז.

 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .14
 

האקדמיה, המועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין המכרז הוא קניינה הרוחני של  

להשתמש בו שלא לצורך הגשת ההצעה. המציע, בעצם הגשת הצעתו, מסכים כי האקדמיה 

 תהא זכאית להשתמש בהצעתו ובמידע שבה.

 צד שלישי .15
 

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש 1993–על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .15.1

 לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  .15.2

מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו 

מסכים כי במקרה שיתבקש, תהא האקדמיה רשאית להעביר את הצעתו במלואה לעיון 

ר לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של האקדמיה מציעים שלא זכו. מובהר כי אין באמו

 ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, לפי שיקול דעתה המלא. 



זכות העיון בהצעה הזוכה הניתנת למציע שהצעתו לא תזכה כרוכה בתשלום סכום  .15.3

 ש"ח לאקדמיה. הסכום ישולם לאקדמיה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה. 200של 

 

 יפוטסמכות הש .16
 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושאי המכרז וענייניו תהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים  

 לכך בעיר ירושלים בלבד.

 נספחים .17

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו  –נספח א 

 פירוט ניסיון המציע –נספח ב 

 5.3תצהיר להוכחת תנאי הסף שבסעיף  –נספח ג 

 .מורשות מחשב בתכנות שימושל התחייבותנספח ד 

הצהרת המשתתף ואישור רואה חשבון בדבר עמידת המציע בתנאי הסף  –נספח ה 

 5.5הקבוע בסעיף 

 .2'ו-ו 1'וכולל נספחי ביטוח  תקשרותהסכם ה –נספח ו 



 נספח א

 פרטי המציע והצהרתו 

 המציע פרטיא. 

 _________________; שם

 _________________; כתובת

 _________________; שם איש קשר

 _________________; טלפון

 _________________; פקסימיליה

 _________________; כתובת דואר אלקטרוני

 _________________; מספר עוסק מורשה

 _________________; מספר החברה

 _________________; פרטי חשבון הבנק

 

 שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה תעודת זהותמספר 

    

    

    

    

 

 

 אישור עורך דין/רואה חשבון

אני הח"מ ________________________, עורך דין/רואה חשבון מאשר/ת כי בהתאם 

 (יש לציין את שם המציע)להחלטות של המציע ______________________ 

אשר התקבלו כדין, הרי  (הרישום של התאגיד יש לציין את מספר)_______________ 

_________________ בעל/ת ת"ז מספר _____________, וכן מר/גב'  שמר/גב'

, אשר חתימותיהם ___________________ _________________ בעל/ת ת"ז מספר

ציע, חותמת המ ( בצירוףיש למחוק לפי העניין)מצויינות לעיל, רשאים כולם יחד / כל אחד לחוד 

  .לחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז וכן על ההסכם במקרה של זכיה של המציע

 

_________________                                                        __________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך

 

 

 

 



 

 הצעת המציעב. 

 

 

 שם השירות

 

 

)יש לנקוב  אל עלדמי טיפול להזמנת כרטיסי טיסה בחברת 

 בדולרים(

 

)יש לנקוב  הנחה על מחירון חברות תעופה אחרותשיעור 

 באחוזים(

 

 הנחה על שירותי קרקע, הזמנת מלונות והשכרת רכבשיעור 

 )יש לנקוב באחוזים(

 

ארה"ב דולר  2,000דמי טיפול בכרטיסים שעלותם עד 

)יש לנקוב  שלהן אין מחיר מחירוןאחרות בחברות תעופה 

 בדולרים(

 

ארה"ב דולר  2,000 מעלדמי טיפול בכרטיסים שעלותם 

)יש לנקוב  שלהן אין מחיר מחירוןאחרות בחברות תעופה 

 בדולרים(

 

בגין הזמנת מלונות וביצוע התשלום מראש בידי דמי טיפול 

 )יש לנקוב בדולרים( המציע

 

 

 

 

 

 הצהרת המציעג. 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ובחנו אותם בחינה זהירה, ולאחר 

שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, ואם לא נעשה כן, נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

את הצעתנו בהתאם, כי אנו אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו  1

ידיעה או -מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי
התאמה או חריגה של המכרז או תנאי -הבנה, ואנו מוותרים מראש על כל טענה בדבר אי-אי

 מתנאיו מדרישות כל דין כאמור.

ים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עומדת אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרש 2
בכל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים עלינו לבצע את ההתקשרות על פי התנאים 

 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

 עם משתתפים אחרים.או שיתוף אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום  3

 _.2020.1.6נה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום _הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואי 4

אם ההצעה מוגשת בשם תאגיד, אנו מסכימים כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  5
במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין 

 נו על הצעה זו.כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימת



 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. 6

 
_______________________________ 

 חתימה וחותמת של המשתתף במכרז
 

 

 

 אישור עורך דין בעל רישיון עריכת דין בישראל

 

מאשר  אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________,

______________, שזיהה/תה         בזאת כי ביום _________ הופיע/ה לפניי מר/גב' ___

__/ המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על               עצמו/ה לפי תעודת זהות שמספרה _________

הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל 

 עונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.ה

 

 

________________________ 



 נספח ב

 

 פירוט ניסיון המציע ופרטים נוספים

 

הנפקת כרטיסי טיסה לשלושה  רשימת הגופים והמוסדות שלהם סיפק, או מספק, המציע שירותי

 כרטיסי טיסה לשנה לפחות לכל לקוח. 400לקוחות לפחות, בהיקף של 

כרטיסי היקף 

 הטיסה לשנה

פרטים בדבר 

איש הקשר 

)שם, כתובת 

 ומס' טלפון(

תקופת מתן 

 השירות

פרטים בדבר 

המסגרת ומהות 

השירות שנתן 

 המציע

שם המסגרת/מזמין 

 השירות

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 



 נספח ג

 

לאחר שהוזהרתי  __       _______,_______, נושא תעודת זהות שמספרה _            אני הח"מ ___

כי עליי להצהיר אמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב 

 כדלקמן:

סוכנות לרכישת שירותי  02/2019שלבי מס' -מכרז פומבי דוהנני עושה תצהירי לצורך הגשתו ב .1
 .בעבור האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםנסיעות 

 אני מורשה חתימה ומוסמך מטעם הספק, ______________________, לעשות תצהיר זה. .2

 

 במקום המתאים(: Xאני מצהיר כי התקיים אחד מאלה )יש לסמן  .3

 

 

  המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים

ולא לפי חוק שכר  1991–וגנים(, התשמ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה

 .1987–מינימום, התשמ"ז

  המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים

או לפי חוק הגנת השכר,  1991–)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשמ"א

רשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות , אולם חלפה שנה ממועד הה1987–התשמ"ז

 במכרז.

–יובהר כי הגדרת "בעל שליטה" ו"בעל זיקה" היא על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

1976 . 

 

לעיל, מוצהר עוד כי המציע וכל בעלי השליטה בו מקיימים  3מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .4
–; חוק הגנת השכר, התשי"ח1987–המינימום, התשמ"ז את הוראות החוקים האלה: חוק שכר

; 1963–; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג1995–חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה; 1958
וק שעות עבודה ומנוחה, ; ח1950–; חוק חופשה שנתית, התש"י1976–חוק דמי מחלה, התשל"ו

; חוק 1954–; חוק עבודת נשים, התשי"ד1959–; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1951–התשי"א
; 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 1965–שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו

מידות חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר ה ;1946פקודת הבטיחות בעבודה, 
; 1949–; חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט1977–או במינהל התקין(, התשנ"ז

יקוח על העבודה, ; חוק ארגון הפ1953–חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 1953–חוק החניכות, התשי"ג
; חוק שירות עבודה בשעת חירום, 1959–; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1954–התשי"ד
ים קיבוציים, ; חוק הסכמ2006–חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו; 1967–התשכ"ז
לחוק מידע גנטי,  29סעיף ; 1988–; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח1957–התשי"ז

ק העסקת עובדים על ; חו1991–; חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א2000–התשס"א
–; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח1996–ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 1998–לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8; סעיף 1998
יכי ; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והודעה והל2000–ולהתפטרות, התשס"א

–; החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב2002–מיון וקבלה לעבודה(, התשס"ב
2011. 

 

 -בפסקה הרלוונטית(  Xכן הנני מצהיר כי )סמן  כמו .5

  אינן חלות על המציע. 1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 מקיים אותן.  

נדרש  חלות על המציע, 1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9)אם הוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm


 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן 100)במקרה שהמציע מעסיק 

 

   המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובשעת ,1998–התשנ"ח

 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

. 1998–זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו לשם בחינת יישום

)אם המציע התחייב בעבר  פעל ליישומן –אם לאחר פנייתו כאמור קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 לפנייה כזאת, ונעשתה עימו התקשרות שבעניינה נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30בתוך הרווחה והשירותים החברתיים 

 

 

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת. .6

                                                                                           ___________________ 

 המציעחתימת וחותמת                                                                              

 

 

 אישור

אני הח"מ __________, עורך דין מרחוב _________________, מאשר בזאת כי ביום _______ 

________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפניי באמצעות תעודת ___                   _התייצב בפניי 

חתם על תצהיר זה לאחר שהוזהר כי עליו להצהיר _____, ______                 _זהות שמספרה 

 אמת, שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ואישר נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפניי.

           

  ___________________ 

 חתימת וחותמת עורך הדין   

 

 



 

 נספח ד

 אישור לעניין תכנות מחשב מורשות

 

אני הח"מ _____________, נושא תעודת זהות שמספרה _____________ )להלן: "המציע"(, 

 מתחייב בזאת בכתב לעמוד בדרישה להשתמש אך ורק בתכנות מחשב מורשות. 

 

 חתימה   תאריך 

 אישור

אני הח"מ ____________, עורך דין שבשירות / רואה חשבון המבקר/ת את ____________, 

שמספרו / נושא תעודת זהות שמספרה __________)להלן: "המציע"(, מאשר/ת בזאת כי המציע 

 חתם על התחייבות זו לעמוד בדרישה להשתמש אך ורק בתכנות מחשב מורשות. 

     , רו"ח/עו"ד

 תאריך  וחתימהחותמת   שם

 

 אם המציע תאגיד 

 

אני הח"מ ______________, נושא תעודת זהות שמספרה ______________ מורשה חתימה 

מטעם _______________ שמספרו ______________ )להלן: "המציע"(, מתחייב בזאת 

 בכתב לעמוד בדרישה להשתמש אך ורק בתכנות מחשב מורשות. 

 

 חתימה + חותמת   תאריך 

 אישור

אני הח"מ ____________, עורך דין שבשירות / רואה חשבון המבקר/ת את  ____________, 

(, מאשר/ת בזאת כי "המציע"להלן: ____       ______)שמספרו / נושא תעודת זהות שמספרה 

אשר חתם בפניי על  ____                   ______המציע רשום בישראל על פי דין, וכי ה"ה 

 התחייבות לעמוד בדרישה להשתמש אך ורק בתכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו. 

 

     , רו"ח/עו"ד

 תאריך  חותמת וחתימה  שם



 נספח ה

 

 

הצהרת המשתתף ואישור רואה חשבון בדבר עמידת המציע בתנאי סף 
 5.5הקבוע בסעיף 

______________________________________ שם המשתתף: 

 תאריך:______________

 הריני הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן:

 

כרטיסי טיסה לשנה בכל אחת משלוש השנים  10,000הנני בעל היקף מכירות של לפחות  

 .2018-ו 2017, 2016

 חתימת המשתתף: 

________________ 

======================================================== 

 אישור רואה חשבון

 

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"(, וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את 

הצהרת המשתתף בדבר היקף עבודותיו כמדווח לעיל. ההצהרה היא באחריות הנהלת המשתתף. 

 הצהרה זו על סמך ביקורתנו. אחריותנו היא לחוות דעה על 

ערכנו את ביקורתנו על פי תקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקת ראיות התומכות בסכומים 

ובמידע שבהצהרה כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה זו הצגה מטעה מהותית. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת שיקוף נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  לדעתנו, בהתבסס

 הצהרת המשתתף בדבר היקף העבודות כאמור לעיל.

 תאריך: __________

                                     

_________________ 

 בכבוד רב                                                 

 



 נספח ו

 

 

 2019______ ביום ________ בחודש _______  -ונחתם ב שנערך 

 

 

 ב י ן

 

 הלאומית הישראלית למדעיםהאקדמיה 

 ירושלים 43מרחוב ז'בוטינסקי 

 )שתיקרא להלן גם: "המזמין" או "האקדמיה"(

 

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ___________________ 

 ת"ז/מספר תאגיד____________

 מרח' ___________________

 ) שייקרא להלן: "הסוכנות" או "הספק"( 

 מצד שני

 

 

לבחירת סוכנות נסיעות לצורך התקשרות  2/2019והאקדמיה פרסמה מכרז שמספרו  הואיל

 שירותי קרקע )להלן: "המכרז"(,ולרכישת כרטיסי טיסה, שירותי טיסה, 

 

 והסוכנות הגישה הצעה במכרז אשר התקבלה באקדמיה )להלן: "ההצעה"(, והואיל

 



והצדדים מעוניינים להסדיר ולהעלות על הכתב את תנאי ההסכם ביניהם בהתבסס  והואיל

 על המכרז וההצעה,

 לכן  הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
 

הם חלק בלתי נפרד מחוזה זה ומחייבים את הצדדים  ,המבוא והנספחים לחוזה זה .1.1
 כמותו.

 

לא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון או תוספת לחוזה אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו בידי  .1.2
 כל הצדדים לחוזה זה. 

 

מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע, הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הוראות המכרז  .1.3
וההסכם על כל נספחיהם משלימות ומוסיפות על זכויות האקדמיה, ולא גורעות מהן. 

כל מקרה של סתירה בין הוראות שבמסמכי החוזה והמכרז, תגבר כן מובהר כי ב
 ההוראה המיטיבה עם האקדמיה, לפי שיקול דעתה והחלטתה של האקדמיה.

 

חוזה זה מגלם וממצה את כל הסכמי הצדדים במלואם. לחילופי מסמכים שבין  .1.4
ר הצדדים עובר לחתימת חוזה זה, לרבות טיוטות שהוחלפו ביניהם, אם הוחלפו, ולסד

 הסעיפים וכותרות השוליים אין ולא תהיה משמעות בפרשנות חוזה זה.
 
 מהות השירותים .2
 

לאקדמיה שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל, לרבות הזמנת כרטיסי  הסוכנות מתחייבת בזאת ליתן
טיסה והנפקתם, הזמנת בתי מלון, הסעות ורכב )להלן: "השירותים"(, ככל שאלו יידרשו על ידי 
האקדמיה, לפי צרכיה ולפי בחירתה, והאקדמיה מתחייבת לשלם את התמורה המוסכמת בעבור 

 הכול כמפורט בהסכם זה. –שירותים אלה 

 הרות הסוכנות הצ .3
 

הסוכנות מצהירה כי היא בעלת ניסיון קודם במתן שירותים זהים או דומים לפי  .3.1
המפורט בהצעתה, ועל פי תנאי המכרז, וכי יש לה הידע, הניסיון והאמצעים הדרושים 

 למתן השירותים כמתחייב מחוזה זה.
 

, חוזה זההסוכנות מצהירה כי היא מורשה מכל בחינה שהיא ליתן השירותים על פי  .3.2
 וכי אין כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, להתקשרותה בחוזה זה עם האקדמיה. 

 

הסוכנות מצהירה כי אם תחדל להיות מורשה למתן השירותים בכל עת במהלך תוקף  .3.3
קיום החוזה, תודיע על כך מיד למזמין ותפסיק את מתן השירותים על פי חוזה זה. 

 להלן. 9ויחולו עליו הוראות סעיף דבר זה יהיה הפרה יסודית של הסכם זה, 
 

הסוכנות מצהירה כי היא מנהלת ספרי חשבונות כדין, ובידיה אישור תקף בדבר ניהול  .3.4
 ספרים. 

 

 

הסוכנות מתחייבת לתת את השירותים בדייקנות, ביעילות ובמיומנות הדרושות  .3.5
 והמקובלות, ובזמינות הנדרשת לשביעות רצונו של המזמין.



 
 בכל האישורים הנדרשים להפעלת סוכנות נסיעות.הסוכנות מחזיקה  .3.6

 

במו ידיה או באמצעות עובדיה או באמצעות  הסוכנות מתחייבת כי תיתן את השירותים .3.7
מי מטעמה, וכי לא תהא רשאית להעביר את מתן השירותים או אפילו חלק כלשהו מן 

ש השירותים לכל אדם או גוף אחרים, אלא אם כן קיבלה לכך הסכמה בכתב ומרא
 מהאקדמיה. 

 

הסוכנות מצהירה כי ידוע לה כי מעמדה הוא של קבלן עצמאי, וכי אין בחוזה זה או  .3.8
 מעביד. –בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינה לבין המזמין יחסי עובד

 

לא תהיינה לסוכנות או לעובדיה או למי מטעמה כל זכויות של עובד המועסק אצל  .3.9
, פיצויים או הטבות אחרות בנוגע לביצוע המזמין, והיא לא תהיה זכאית לכל תשלומים

חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו, או בנוגע לביטול החוזה או לסיומו או להפסקת 
  אלא בכפוף להוראות הסכם זה. מתן השירותים מכל סיבה שהיא

 

הסוכנות מתחייבת לפעול לפי הנחיות המזמין או מי שימונה מטעמו בכל הנוגע  .3.10
 ואין בכך לגרוע מאחריות הסוכנות לפי חוזה זה.לשירותים ולנתינתם, 

   

הסוכנות מתחייבת להודיע לאקדמיה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיה,  .3.11
לרבות על כל צו שניתן נגדה והאוסר עליה או מגביל את יכולתה לתת את השירותים 

 לפי הסכם זה.
 

 התחייבויות הסוכנות  .4
 

 הסוכנות מתחייבת: 

ימים בשבוע בשעות העבודה הרגילות, וכן להעמיד סוכן  6להיות זמינה לאקדמיה  .4.1
ימים  7שעות ביממה,  24תורן בשאר השעות והימים, ובכך תעמוד לרשות האקדמיה 

 בשבוע. 
 
 

הסוכנות תעמוד בקשר ישיר עם מורשה או מורשים שתמנה האקדמיה לצורך הפעלת  .4.2
מצדה מתחייבת למנות מורשה או מורשים הסכם זה; להלן: "המורשים"(. האקדמיה 

לצורך הפעלת הסכם זה ולהודיע על כך בכתב לסוכנות. הסוכנות לא תקבל הוראות 
 או בקשות מטעם האקדמיה אלא ממורשים כאמור.

 

  אופן מתן השירותים .5
 

עם קבלת פנייה מהמורשה או המורשים מטעם האקדמיה )כהגדרתם לעיל( תבדוק  .5.1
יעד המבוקש, וכן תבדוק מחירים ותאריכים לכל מסלול, הסוכנות מסלולי טיסה ל

ותעבירם למורשה. הסוכנות תצביע על המסלול ועל המחיר שעליהם היא ממליצה. כן 
 תבדוק הסוכנות את הצורך באשרות כניסה ותציין את המחיר עבור אשרות כאמור.

חברות הסוכנות תבדוק ותיידע את הנוסעים בכול תנאי נוסף של מדינות היעד או 
 התעופה והעלול למנוע את הטיסה או הכניסה למדינות היעד. 

אם תכלול הפנייה בקשה להזמנת בתי מלון, רכב שכור ושירותים אחרים שהאקדמיה  .5.2
תבקש לקבל בארץ היעד, תבדוק הסוכנות את האפשרויות השונות גם בדבר הזמנות 

 אלה, ותעביר המידע למורשה.



דף אשר יינתן בכתב לסוכנות בידי המורשה, לאחר אישור המסלול והמחיר המוע .5.3
 תנפיק הסוכנות את הכרטיסים ואת השוברים המתאימים ותדאג להעברתם לנוסע.

הסוכנות תדאג להוצאת אשרות כניסה בכל מקרה כנדרש. בכל מקרה של צורך  .5.4
באשרת כניסה תציין הסוכנות את התקופה שנדרשת לצורך טיפול באשרת כניסה 

לא תהיה אחראית לטיפול בבקשה לקבלת אשרה אשר לא  כאמור, אך הסוכנות
 הוגשה לה במועד. 

הסוכנות תעביר למורשה חשבונית בגין שירותי הטיסה מיד לאחר ביצוע ההזמנה  .5.5
 ותצרף לחשבונית אישור בכתב מאת המורשה על ההזמנה הכלולה בחשבונית.

 
 התחייבויות האקדמיה

6.  
בגין השירותים שקיבלה מהסוכנות,  האקדמיה מתחייבת לשלם לסוכנות את התמורה .6.1

 להלן. 7סעיף  –בסכומים ובמועדים המפורטים בסעיף התמורה 
הקשר בין האקדמיה לסוכנות יתבצע רק באמצעות המורשים מטעם האקדמיה, כפי  .6.2

 שתודיע עליהם האקדמיה בכל עת באמצעות מנהל הכספים. 
 

 התמורה .7

 

ס הטיסה, בית המלון, שכירות האקדמיה תשלם לסוכנות את המחיר הרגיל של כרטי

הרכב ושירותים אחרים, בהפחתת ההנחות הקבועות להצעה בהצעת הסוכנות, ובמועדים 

 יום מתום החודש השוטף שבו הוגשה חשבונית המס לתשלום.  30כקבוע שם, קרי 

 תוקף ההסכם .8
 

 תוקפו של הסכם זה הוא לשנה מיום חתימתו, אולם לאקדמיה עומדת האופציה להאריך את

 , לשנה בכל פעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.בסה"כ פעמים ארבעתוקפו של ההסכם 

 הפרות וסעדים .9
 

בלי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים למזמין על פי כל דין או חוזה זה, הפר הספק את  .9.1
החוזה, רשאי המזמין לבטל את החוזה לאחר שנתן לספק התראה בכתב לתיקון ההפרה 
בתוך הזמן הקבוע בהתראה, והספק לא עשה זאת במועד שנקבע בהתראה, או אם חזרה 

 מתן השירותים.  ונשנתה הפרה דומה יותר מפעם אחת אגב
 

המזמין רשאי לפעול על פי האמור לעיל מבלי שהדבר יפגע בזכויותיו האחרות לתבוע  .9.2
פיצויים או דמי נזק נוספים בגין הפרת החוזה, או לקבל סעד כלשהו שיעמוד למזמין כלפי 

 הספק לפי חוזה זה או לפי דין. 
 

יסודית של חוזה זה ויזכו האירועים הבאים יחשבו כהפרה בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור,  .9.3
 בזכות לבטל את החוזה באופן מידי: מזמיןאת ה

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל על כל או על  .9.3.1
חלק מהותי מנכסי הספק, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 ימים. 30תוך 
 

ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,  פשיטת רגל או הוגשה נגד הספק בקשת פירוק או .9.3.2
כולם או חלקם, או שהתקבלה החלטה על פירוק, או ניתן צו הקפאת הליכים, או אם 
הגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו 

 ימים. 30תוך 
 



ניים או קבועים( על עסקי או אם ימונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או מנהל מיוחד )זמ .9.3.3
רכוש הספק, או אם תוגש בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי לא בוטל או הבקשה לא נדחתה 

 ימים. 30תוך 
 שונות .10

 

המזמין רשאי לקזז, ללא הודעה מראש, את הסכומים המגיעים לו מהספק מכל סכום  .10.1

 .האמור והספק מוותר מראש על כל טענה בדבר הקיזוזהמגיע לספק לפי חוזה זה, 

שום התנהגות של צד זה לחוזה לא תיחשב ויתור על איזו מזכויותיו על פי חוזה זה או  .10.2

קיום תנאי החוזה בידי -על פי כל דין, או ויתור או הסכמה מצדו להפרה כלשהי או לאי

הצד האחר או לדחייה, למתן ארכה או לשינוי, ביטול או תוספת של תנאי כלשהו, אלא 

  אם כן עשה זאת בכתב.

 אין בחוזה זה משום התחייבות המזמין למתן בלעדיות להספקת השירות מושא החוזה. .10.3

 

  ביטוח .11
 

הרצ"ב המהווים חלק בלתי נפרד  2'ו, 1ו'דרישות הביטוח להסכם זה הינן בכפיתה לנספחים 
 מהסכם זה.

 
 שינויים בהסכם או בתנאים .12

 

הוא רשאי להעביר או למסור אין הספק רשאי להסב את החוזה או חלק ממנו לאחר, וכן אין  

לאחר כל זכות לפי החוזה אלא בהסכמת האקדמיה בכתב, וגם במקרה זה ימשיך הספק 

 להיות אחראי כלפי האקדמיה בכל הנוגע לביצוע חוזה זה.

 

 הודעות .13
 

 מענו של כל צד לצורכי חוזה זה הוא זה:
 

 ירושלים 43האקדמיה רח' ז'בוטינסקי  :המזמין 

 

  

 

 ____________________,  רח' ______________________ :הספק

 עבור: ____________________

 

הודעה שתישלח בידי צד למשנהו בדואר רשום, לפי מענו דלעיל, תיחשב כאילו הגיעה   

שעות ממועד שיגורה. הודעה שתשוגר בפקס תיחשב כאילו הגיעה  48לתעודתה בתום 

 שור הנמען את קבלתה.לתעודתה במועד שיגורה, בכפוף לאי

 

 

 



 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

______________________                                          ______________________ 

 )הספק(                             )המזמין(                                 

  

   

 אישור עורך דין/רואה חשבון

אני הח"מ ________________________, עורך דין/רואה חשבון מאשר/ת כי בהתאם 

 מספר רישום תאגיד______________________  הספקלהחלטות של 

_________________ בעל/ת ת"ז  _______________  אשר התקבלו כדין, הרי שמר/גב'

 ת"ז מספרמספר _____________, וכן מר/גב' _________________ בעל/ת 

, אשר חתימותיהם מצויינות לעיל, רשאים כולם יחד / כל אחד לחוד ___________________

  הסכם זה.בחתימתם על ספק , לחייב את הספקחותמת ה ( בצירוףיש למחוק לפי העניין)

 

_________________                                                        __________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ביטוח –1' ונספח 

 
פי דין מתחייב  הספק  לערוך ולקיים -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הספק  על .1

 ביטוחים כמפורט בסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין. 
 
לבטח את עצמו בהתאם למפורט באישור עריכת ביטוחי בכפוף להוראות הסכם זה מתחייב הספק   .2

.  ללא צורך בכל דרישה מצד  2'והספק הרצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח 
המזמין, מתחייב הספק להמציא לידי המזמין טרם תחילת ביצוע  הפעילות כאמור וכתנאי לביצועה, 

מבטחו. הספק מצהיר כי ידוע לו  שהמצאת אישור את אישור ביטוחי הספק, כשהוא חתום בידי 
ביטוחי הספק הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילות, והמזמין יהיה זכאי )אך לא חייב( למנוע 
 מן הספק ביצוע הפעילות, היה והאישור כאמור לא הומצא לידו לפני תחילת ביצוע הפעילות כאמור. 

 
ך ולקיים את הביטוחים המפורטים באישור ביטוחי בכל משך תקופת ההסכם, מתחייב הספק לערו .3

 .2'והספק המצורפים להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק , מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין  7-לא יאוחר מ  .4
את אישור ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הספק 

 במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד   בכל פעם שמבטחתו של הספק תודיע למזמין .5
לחול בו שינוי לרעה, מתחייב הספק  לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח 

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 30חדש, 

לעיל, לא תפגע למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור בסעיפים ד .6
פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום -בהתחייבויות הספק  על

פי ההסכם גם אם יימנעו ממנה -שחלה על הספק , והספק מתחייבת לקיים את כל התחייבויותיו על
 ביצוע הפעילות בשל אי הצגת האישורים במועד.

ידי הספק כמתחייב לעיל, והספק מתחייב -שיומצאו עלהמזמין רשאי לבדוק את אישורי הביטוח  .7
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו. הספק מצהיר כי זכות הביקורת 
של המזמין ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין 

הן בכל הקשור לאישורי הביטוח, טיבם, היקפם ותקפם של ו/או מי מטעמו חובה ו/או אחריות כלש
פיהם או לגבי העדרם, ואין בזכות הביקורת כדי לגרוע מחבות כלשהיא -הביטוחים הנערכים על
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-המוטלת על הספק על

ינת למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח הביטוח הינם בבח .8
דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק  מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

 ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 אי קיום דרישות הביטוח כמפורט בנסח זה יהוו הפרה יסודית של ההסכם. .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 )"הספק"( נסיעותהסוכנות  יאישור ביטוח - 2'ונספח 

 )אין להוסיף, למחוק או לשנות מנוסח האישור(

 לכב'  
 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 ירושלים 43מרחוב ז'בוטינסקי 
 להלן "המזמין"

 

 "ספקה"הנדון : אישור על קיום ביטוחים ע"ש ...................................... להלן 

....................חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"( ,מאשרים בזה כי לבקשת אנו החתומים מטה 

רכישת כרטיסי טיסה, את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם פעילות של  רוהספק ערכנו עבו

 )להלן "הפעילות"(.שירותי טיסה, ושירותי קרקע 

 פרטי הכיסוי הביטוחי

 ............................פוליסה מס' . ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

 
פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על

לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, במהלך ועקב ביצוע הפעילות 
 -דבר חבות הנובעת מ בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה או חריג ב

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל 
דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה )מכל 

 דרגה( ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת וומי מהבאים מטעמ מזמיןוח מורחב לשפות את ההביט        
 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח . ₪  4,000,000:  בסך שלהינו גבול האחריות         

          

 .............................ביטוח אחריות מעבידים פוליסה מס'  .2

הגבלה  . ביטוח זה אינו כולל כלוביטוח אחריות מעבידים בגין אחריות הספק כלפי עובדי
 בדבר 

 עבודות בגובה והעומק ובדבר העסקת הנוער.
 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪   20,000,000 בסך של : גבול האחריות הינו

יחולו עליו חובות כלפי עובדי הספק, במידה ומזמין השל ו הפוליסה תורחב לכלול את חבות
 .מעביד בגינם

 

 ביטוח אחריות מקצועית , פוליסה מס' ............................. .3

במשך  וביטוח חבות על פי דין של הספק בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה נגד            
ו/או של כל מי מהבאים  וו/או של עובדי  ותקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של

 4,000,000 -, בכל  הקשור בביצוע הפעילות הנ"ל  בגבולות אחריות שלא יפחתו מומטעמ
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 

   יושר עובדים, אובדן שימוש ועיכוב -הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים, אי
 שמקורו במקרה ביטוח.

            



חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח כולל תקופת גילוי של 
 ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.

 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת ביצוע הפעילות.             

 

 ותכלליהוראות .    4

                     

 תקופת הביטוח בפוליסות הנ"ל הינה לתקופת ההסכם דהיינו מתאריך   _________  ועד       4.1

 התאריכים כלולים(. 2תאריך  __________  )          

    

בגין חבות המזמין את נה לשפות ורחבחבות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית, תפוליסות     4.2
, ולהיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מהבאים מטעמעלולה  אשר

עיף אחריות צולבת לפיה המזמין, בכפוף לסחבות המבוטח כלפי  מבלי  לגרוע מביטוח  וזאת 
הרחבה זו לא תחול כלפי מי יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטח.  

 שפעל מתוך כוונת זדון.

          מזמין( של המבטח כלפי הsubrogationביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף )   4.3

קרות מקרה הביטוח. הוויתור           בכתב טרם  מזמיןוכלפי כל מי שכלפיו התחייב ה וו/או מי מטעמ
 האמור לעיל, לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 

סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום לב ע"י          יכלל  נ"לבפוליסות ה    4.4
 על פי הפוליסות. מזמין, לא יגרע מזכויותיו של הוהספק ו/או מי מטעמ

         למען הסר ספק, הפוליסות יכללו כיסוי לחבותו בגין נזקי גרר )נזקים תוצאתיים( עקב נזקים     4.5
 לרכוש או לגוף כאמור.

 אחראי על תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות. והספק  לבד   4.6

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם          4.7
הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא פחות  מזמיןאת היקפו אלא אם כן מסר המבטח ל

 ול ו/או הצמצום כאמור.יום מראש לפני הביט 60 -מ

 אם קיים, שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(, בטל  –כל חריג  4.8  
 בזאת.

 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן,עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 

 בכבוד רב 

 _______________ חברה לביטוח בע"מ

 

__________    __________________     _________________       _____________ 

 חתימה וחותמת                        שם החותם                      תפקיד החותם                   תאריך

 חברת הביטוח


