
 

 הצעה למתן שירותי נסיעות: פרק ב'
 
 

 אל: איגוד הכדורסל בישראל )ע"ר(

לצרכי הצעה זו, המונה "שירותי נסיעות", יכלול שירותים מכל סוג שהוא, שירכשו מאיתנו  .1

או באמצעותנו, ע"י האיגוד לרבות שירותי אוויר )כרטיסי טיסה( שירותי קרקע )אכסנה, 

 הרגילים. ניתן ע"י משרדי הנסיעות במהלך עסקיהםהשכרת רכב, הסעה( וכל שירות אחר ה

אנו מציעים בזה לספק לאיגוד "שירותי נסיעות" עפ"י התנאים והתניות הכלולים בטופס  .2

 3תנאי ההתקשרות למתן שירותי נסיעות, המצורף בזה )פרק ג'( ובכפוף לאמור בסעיף 

 להלן.

כל הסכומים ששולמו לנו מסך  __לקבל מאיתנו החזר בשיעור של %_האיגוד יהיה זכאי  .3

 ע"י האיגוד עבור "שירותי נסיעות" בגין כל עסקה בין הצדדים, לאורך תקופת ההתקשרות. 

 הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים: .4

( יום מתאריך הצעה זו המופיע למטה, או בהיעדר תאריך בתום 120בתום מאה ועשרים )

רת הצעה זו לחברה, או ביום החזרת הערבות המצ"ב ( יום מתאריך מסי120מאה ועשרים )

 י האיגוד במקרה של אי קבלת ההצעה מכל סיבה."ע

 יובהר כי הצעה זו אינה ניתנת לביטול לפני תאריך פקיעתה כאמור לעיל.

במקרה שהצעה זו מוגשת בשם תאגיד/שותפות, הח"מ מאשר ומציג בזאת שהוא/היא  .5

/שותפות והחלטותיה/החלטותיו( לחתום על מסמך מוסמך/ת כדין, )ועפ"י מסמכי התאגיד

 זה ולחייבה/לחייבו.

 שם המציע: ________________________________________

את  המציע הינו חברה או תאגיד, יש לצייןשיק של המציע. במידה )יש לציין שם מלא ומדו

 השם, כפי שנרשם אצל רשות התאגידים(.

 מיקוד: __________ ___ציע: _________________כתובת המ

 מס' פקס: _____________ ; מס' טלפון: _________________

 ______מס' עוסק מורשה/תאגיד: ___________

 שם איש קשר לבירורים: _________________

 חתימה: _________________   תאריך: _________________

 שם החתום עבור התאגיד/שותפות: _________________

 קיד/תואר החתום: _________________ תפ
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 ג' קפר
 

 שירותי נסיעות תנאי התקשרות למתן
 

 

 שם המציע: ___________________________________
 )נא למלא את שם המציע(

 
מהווים חלק אשר  הצעתנו למתן שירותי נסיעות לאיגוד כוללת את התנאים המפורטים להלן,

 בלתי נפרד מהצעתנו. 

 יש לכתוב על דף הפירמה של המציע בנפרד. הצעותאת ה :הערה

 הגדרות .1

פירושו במסמך זה מי שקיבל הודעה על זכייה בהליך זה  -עות" "סוכן הנסי 1.1

 מהאיגוד.

פירושם במסמך זה שירותים מכל סוג שהוא שיירכשו מאיתנו  -"שירותי נסיעות"  1.2

שירותי קרקע איגוד, לרבות שירותי אוויר )כרטיסי טיסה(, ע"י האו באמצעותנו, 

משרדי הנסיעות במהלך  שירות אחר, הניתן ע"י)אכסנה, השכרת רכב, הסעה( וכל 

 עסקיהם הרגילים.

 תקופת ההתקשרות .2

יום שנים, החל מ 3ההתקשרות בין סוכן הנסיעות לאיגוד תהא לתקופה של  2.1

יום מתאריך הודעת  15האיגוד, בתוך ע"י  שייקבעאחר תאריך או כל  01.01.2020

 הצעת המחיר.הזכייה ב

תקופות נוספות  (2) בשתילהאריך את תקופת ההתקשרות  האיגוד יהיה רשאי 2.2

 . הבלעדי , בהתאם לשיקול דעתוכל אחת חודשים 12 בנותונפרדות, 

למרות האמור לעיל לאיגוד תהיה זכות לבטל את ההתקשרות בכל עת שהיא  2.3

 .ימים 30 הודעה מראש ובכתב שלבבמהלך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, 

לק מתקופת ההתקשרות, רך חוזה ההתקשרות, תקופת ההארכה, ייחשבו כחלצו 2.4

 לכל עניין ודבר.

יעה מטעם האיגוד, יוכל זוכים, כאשר עבור כל נס 3 האיגוד יהיה רשאי לבחור עד 2.5

 האיגוד לפנות לקבלת הצעות מכל אחד מהזוכים.

 היקף ההתקשרות .3

מאת סוכן הנסיעות  ל ידוירותים עהאיגוד איננו מתחייב כי סך כל רכישות הש 3.1

 חר.יהיה בהיקף כספי זה או א
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גוד אינם סוכן הנסיעות מאשר בזה כי הצעתו/הסכמתו להתקשר החוזה עם האי 3.2

 ההתקשרות.מבוססים על כל מצג מצד האיגוד לגבי היקף הכספי של 

 כללי -מתן שירותי נסיעות  .4

 יו.סוכן הנסיעות ייתן לאיגוד שירותי נסיעות, על פי צרכ 4.1

סוכנים מתאימים עות יעמיד לרשות האיגוד, או הפונים מטעמו, יהנס סוכן 4.2

לך כל ימות שעות ביממה במה 24ויהיו זמינים  יידיומנוסים, אשר יתפנו באופן מ

 השבוע לטפל בצרכי האיגוד.

 סוכן הנסיעות יחזיק ויתפעל משרד נסיעות, לאורך כל תקופת החוזה. 4.3

יכלול לפחות שני סוכנים  סיעותסוכן הנ צוות העובדים במשרד הנסיעות של 4.4

מומחים או  שנים או יותר, ועוד שני סוכנים 5מקצועי של מומחים, בעלי ותק 

 מורשים.

כן נסיעות ימנה לפחות שני סוכני נסיעות מתוך צוות עובדיו )שאחד מהם יהיה וס 4.5

סוכן מומחה בעל ותק מקצועי של חמש שנים או יותר(, אשר יתפנו באופן מיידי 

עות, לאורך תקופת , וילוו את פעולותיו בכל הכרוך בשירותי נסיאיגודלצורכי ה

ד, במקרים דחופים, בכל ם יעמדו לשירות האיגוההתקשרות, הסוכנים האמורי

, לא ייגרע מחובתם של העובדים האחרים במשרד האמור לעיל שעות היממה.

 סוכן הנסיעות, להעמיד עצמם לשירות האיגוד במקרה הצורך.

פות גבוהה לטיפול תן הוראת קבע לעובדי משרדו, לפיה תינתן עדיות ייהנסיע כןסו 4.6

 בצרכי האיגוד ופניותיו.

עודו יהיה טיפול ישי VIPבכיר ממחלקת  וכן נסיעותסוכנות הנסיעות תקצה ס 4.7

 בטיסות של נציגי האיגוד )שאינם נבחרות(. 

 יסהטסי הכרטי פרט את מחירמת מסמך העוסוכן הנסישלח בטרם כל נסיעה י 4.8

מחיר הכרטיס המוצע מ 8%העולה על אם יתברר כי קיים הפרש  ת.ני עמלולפ

על סוכנות הנסיעות יהיה להשוות את המחיר למחיר  ,למחיר הכרטיס בפועל

ולזמן את  ערוך ביקורת ליהיה רשאי האיגוד במקרה כזה . שהוצע על ידה המקורי

 סוכנות הנסיעות לבירור.

חקים שוילווה את הנבחרות בכל יציאה למ ה התעופהנציג משרד יהיה נוכח בשד 4.9

דלפק ב תמרוכזצורה ושליחת המזוודות בבידוק ף, נציג זה יתאם את וסבנ בחו"ל.

 .נשיםו ות גבריםלאומיות בוגר תונפרד וזאת עבור נבחר

טיסות של ר )מצטב, בין ביחד )בטיסה אחת( ובין באנשים 18בה טסים  בכל טיסה 4.10

 ינתן לאיגוד בחינם. י 18פר סכרטיס מ ,תקופה(ם לאורך יחידי

 נציגות קבועה בשדה התעופה. יינתן לסוכן המקייםיתרון לצורך ההסכם  4.11
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 קיים קישור לשותפות בין לאומית.יתרון לצורך ההסכם יינתן לסוכן המ 4.12

 סות ושירותי קרקעת טיהזמנ .5

 ומנכ"ל האיגוד או איש מטעמו )בע"פ א לאחר מסירת מסלול ומועדי הטיסות ע"י 5.1

קרקע המבוקשים, כרטיסי הטיסה ואת שירותי הנסיעות את מין סוכן הבכתב( יז

  כל ההנחות הקיימות, החלות במקרה הנתון.תוך ניצול 

את מסלול הטיסה ל דעתו המקצועית לתכנן יפעיל את שיקוסוכן הנסיעות  5.2

עלות הטיסה ושירותי הקרקע את שירותי הקרקע באופן שיוזיל את  ולהזמין

י יודגש, כי המסלול הסופ שר.( ככל האפממשקל עודף כולל פטור) המבוקשים

 איגוד לאחר שיבחן את כל האפשרויות הרלוונטיות.יקבע על ידי מנכ"ל ה

זמן הטיסה למחיר המבוקש )לרבות  ופטימלית ביןתאים בצורה איסוכן הנסיעות  5.3

 ה ככל שיהיה צורך(.יסט שינוי מועד

של הכבודה השייכת  וב קולקטיבין ידאג לחישבדיקת מגבלות מטען: הסוכ 5.4

עבור מטען עודף ציוד יישא בכל תשלום  וד לאשהאיגלנבחרות. הסוכן ידאג 

  .אי הנלווההציוד הרפועבור לרבות  ,קבוצתי

וד או איש מטעמו אשר הזמין סוכן הנסיעות יעמוד בקשר מתמיד עם מנכ"ל האיג 5.5

 קשר להזמנהלו את המידע הנדרש בה קרקע, וימסורטיסה ושירותי האת ה

 בהקדם האפשרי.

ם לשחקנים בעלי צרכים מים מתאילמושביהטיסה בטרם סוכן הנסיעות ידאג  5.6

ליה. הסוכן ידאג אה מהארץ ובחזרה אומעלה(, וזאת ביצימטר  1.90מיוחדים )

מנת המושבים ך שהאיגוד לא יישא בכל תשלום הזויעשה את מיטב מאמציו כ

 תאימים הנ"ל.המ

מנת מקומות ישיבה כשניתן, צ'ק ותים נוספים לרבות הזסוכן הנסיעות יתן שיר 5.7

 וקדם באינטרנט וכו'.אין מ

 י וכו'.וסעים: כשר, צמחונצרכי השחקנים והנ סוכן הנסיעות ידאג להזמנת אוכל לפי 5.8

 בדיקת וחידוש דרכונים .6

סוכן הנסיעות  גי האיגוד יבקשכרטיס/י טיסה עבור נצישל הזמנת בכל מקרה  6.1

לוודא שתוקף דרכונם של נציגי האיגוד, עבורם , וידאג ף הדרכוןמידע על תוק

 נים הכרטיסים לא פקע.מוזמ

 נו פקע, יטפל סוכןג האיגוד אשר דרכובכל מקרה של הזמנת כרטיס עבור נצי 6.2

משרד הפנים, ללא כל ום הנגבה בתמורת התשלהנסיעות בהארכת תוקף הדרכון 

 כלשהו. וסףמלה או תשלום נע
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עשה ע"י ( תדרכון אשר פקען )להבדיל מהארכת תוקף הוצאת דרכון חדש לחלוטי 6.3

 יגוד.נציגי הא

 בדיקת הצורך בויזות ותוצאתן .7

 ו הוזמן כרטיס טיסה לחו"ל.זה לכל נציג, עבורת הצורך בהוצאת ויסוכן הנסיעות יבדוק א

 בתי מלון .8

אום בתי הנסיעות יזמין,נים בהם: סוכן ת רמת המלונות והשירותים הניתיקבד 8.1

ביותר במחירים הנמוכים  כוכבים 4 -למה מקבילה וד, בתי המלון ברעם נציג האיג

לחול, החלות, או עשויות באותה תקופה, תוך ניצול כל ההנחות הקיימות  בשוק

 ו הנחיות שונות לסוכן הנסיעות. אלא אם ניתנ

את הנסיעות לצייד יגוד, על סוכן ש לכל ע"י בא כח/נציג האה שיידרבכל מקר 8.2

 נסיעתו לחו"ל, יחד עם כרטיס הטיסה. מלון, לפני בשובר/י בתיהנוסע 

קיימת  יד על בדיקת מיקום המלון ונוחות השימוש בו; כייעות יקפסוכן הנס 8.3

מלון וכי הוא נמצא במרחק סביר מהיעדים ורית נוחה באזור התחבורה ציב

 חשובים למטרת הנסיעה.ה

 השכרת רכב .9

חיר הנמוך ידרש על ידי האיגוד במהנסיעות, בכל מקום שי תבצע ע"י סוכןשכירת רכבים ת

ת ות המציעות שירותי השכרת רכב תוך ניצול מירבי של ההנחוביותר במוצע על ידי החבר

 ת לחול.החלות, או עשויו

גודל הקבוצה ולבדוק את רמתם סוכן הנסיעות ידאג להתאים את כלי הרכב המוזמנים ל

 המבצעת.ניסיון החברה  ואת

 איגודהבאת כרטיסי הטיסה למשרדי ה .10

כן הנסיעות, לפי העניין, לאחר הזמנת הטיסות ושירותי הקרקע הנדרשים, יביא סו 10.1

סלול כון תקף, ויזות, ממלון, מטבע זר, דרתי האת כרטיסי הטיסה, שוברי ב

 האיגוד. ד, לצורך בדיקתם ע"י בא כח/נציגנסיעה מודפס וחשבונית למשרדי האיגו

אג עיל ע"י בא כח/נציג באיגוד, ידל 10.1המסמכים הנזכרים בסעיף  בדיקתלאחר  10.2

המסמכים למשרדי האיגוד או לכל מקום אחר בתאום סוכן הנסיעות להביא את 

 עמו.האיגוד או איש מט עם מנכ"ל

על טופס שיהווה  סוכן הנסיעות יחתים את נציג האיגוד שקיבל את המסמכים 10.3

 וכיו"ב לעובד. וברי בתי המלוןרטיסי הטיסה, שהוכחה למסירת כ

רה או עמלה יינתנו ע"י סוכן הנסיעות ללא כל תמו 10נויים בסעיף ים המשירות 10.4

 נוספת.
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לסוכן הנסיעות  בא כח/נציג האיגודעל אף האמור לעיל, במקרים בהם יאשר  10.5

לעיל )או חלקם(  10.2 -ו 10.1אש ובכתב כי את המסמכים הנזכרים בסעיפים מר

שכזו תהא מספקת  אמצעות הדואר האלקטרוני, העברהיתן להעביר לאיגוד בנ

 בעניין.

 פרטים לנציג האיגוד .11

מת עם מנכ"ל האיגוד או מי מטעמו שכל פרטי ת יבדוק ויאסוכן הנסיעו 11.1

האיגוד, הינם במסגרת תפקידו והורשו ע"י עבור או ע"י נציג  שהוזמנו השירותים,

 האיגוד.

במלואן או בחלקן, ע"י  ת או נסיעות שלא הורשו,במקרים של נסיעות פרטיו 11.2

בחו"ל מעבר לימי  איגוד החליט לשהותהאיגוד, לרבות מקרים בהם נציג ה

ו שהייתו ה שאושרו לו ע"י האיגוד, כל ההוצאות הכרוכות בנסיעת הנציג אהעבוד

תהיה בינו לבין א הורשו ע"י האיגוד יחולו על הנציג, וההתחשבנות בחו"ל, של

 יות מצד ו/או על האיגוד.סיעות בלבד, ללא כל אחרסוכן הנ

 כרטיסי טיסה ושירותים עבור אורחי האיגוד מחו"ל .12

ת שופטים או נהאיגוד יעביר לסוכן הנסיעות, על פי הצורך, מידע הקשור להזמ 12.1

הטיסה  יד ויבקש מסוכן הנסיעות לטפל בסידורארצה, ע"י האיגו "לאורחים מחו

 נה של האורחים הנ"ל.והאכס

ול הנסיעה )כולל הטיסות( על פי המידע שנמסר לו ע"י כן הנסיעות יכין את מסלסו 12.2

כתב לב"כ האיגוד, לצורך אישור ב"כ, ואז ישלח סוכן האיגוד ויעביר אותו ב

ל, ללא כל תמורה או מבוקש בארץ או בחו"הנסיעות את כרטיס/י הטיסה למען ה

 עמלה נוספת.

 וספיםשירותי תיירות נ .13

 וסעים.לולים והתאמתם ללו"ז הנבדיקת מס -רכבות  13.1

ן או בדיקת הדרכה בעברית, הכנת מסלול לפי צרכי המזמי -סיורים מודרכים  13.2

 בתי כנסת וכו'(.-התאמה ללקוח המקומי )למשל, דגש על יהדות

 החזר תשלומים .14

וכן הנסיעות החזר כספי )אותו האחוז(, מסך כל יהיה זכאי לקבל מס האיגוד 14.1

רותי נסיעות, כפי שנרשם לסוכן הנסיעות עבור שי ומים ששולמו ע"י האיגודהסכ

 (."ההחזר"ת )להלן: טופס ההצעה למתן שירותי נסיעובע"י סוכן הנסיעות 

אותה ההחזר ישולם בכל חשבונית שתוגש לאיגוד וינוכה מהסכום הכולל של  14.2

 חשבונית. 
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ק ממנו כאמור לעיל, שסוכן הנסיעות לא ישלם את סכום ההחזר, או כל חל ככל 14.3

סכום ההחזר או חלקו, שלא שולם, מכל סכום המגיע ה האיגוד זכאי לקזז את יהי

 לסוכן הנסיעות מהאיגוד. 

הצדדים מצהירים בזאת שבקביעת ההסדר הנ"ל לגבי החזר תשלומים, אין בכוונת  14.4

 ת על רכישת כרטיסי טיסה או מסמכי תובלה.ניק הנחה בלתי חוקיהצדדים להע

תעריפים מאושר  רותים לגביהם אין ההסדרזה כי ההחזר מתייחס לשימוצהר ב 14.5

סויים מכלל עפ"י דין, כאשר שיעור החזר בלבד נקבע ע"י הצדדים כאחוז מ

 וזאת לצורכי נוחיות ופישוט, השירותים שיירכשו ע"י האיגוד מסוכן הנסיעות

 ההתחשבנות. 

 מיוחד לטיסות במחלקת עסקים אישור .15

ציג האיגוד או יוציא כרטיס טיסה לנע הזמנת טיסה או ידפיס סוכן הנסיעות לא יבצ

 יש מטעמו.במחלקת עסקים, אלא אם כן קיבל אישור בכתב ממנכ"ל האיגוד או א

 (FREQUENT FLYERשוברי "הנוסע המתמיד" ) .16

יגוד )כעמותה(, סוכן הנסיעות לטובת האע המתמיד" לא ניתן לרשום נקודות "נוסשהיות 

פת )מעבר להחזר תינתן לאיגוד הנחה נוס ה לטיסות שיבצע האיגוד,מתחייב כי בכל הזמנ

מנה, וזאת במקום נקודות לעיל( מהתשלום שעל האיגוד לשלם באותה הז 13המצוין בסעיף 

וט ף סוכן הנסיעות פיר"הנוסע המתמיד" להן היו זכאים הנוסעים לקבל )לכל הזמנה יצר

 יין בשקלים(.של הנקודות אותן היו זכאים לקבל הנוסעים ושוו

 איתערבות בנק .17

לאיגוד, במעמד חתימת ההתקשרות ערבות בנקאית צמודה  סוכן הנסיעות ימציא 17.1

ביצוע התחייבות סוכן הנסיעות עפ"י חוזה ההתקשרות למדד המחירים לצרכן ל

 האיגוד.בתנאים עפ"י קביעת ( בנוסח ו"הערבות הבנקאית")להלן: 

חתימת תקופה של שנה אחת מיום ול₪,  20,000הערבות הבנקאית תהיה על סך  17.2

י הצדדים. הערבות הבנקאית תחודש, במקרה של הארכת חוזה ההתקשרות ע"

 תקופות הארכה, לא יאוחר ממועד ההארכה.תקופת ההתקשרות לתקופה/

 סודיות  .18

ו ע"י האיגוד וכל כל מידע שהועבר אליסוכן הנסיעות ישמור בסודיות מוחלטת  18.1

להזמנה, הוצאתה או  וד לרבות כל מידע הקשורידו עבור האיגנעשתה על שפעולה 

 וע הזמנה של כרטיסי טיסה ע"י האיגוד.ביצ

ושים, ויקבע נהלים מתאימים למניעת סוכן הנסיעות ינקוט בכל הצעדים הדר 18.2

 שלישיים. , לצדדיםהעברת מידע ביחס להזמנות האיגוד וביצוען
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 לסוכן הנסיעותתשלומים  .19

לאחר ביצוע וד לגבי כל שירות תעשה ההתחשבנות בין סוכן הנסיעות והאיג 19.1

 השירות.

יום  60 + ומים מהאיגוד לסוכן הנסיעות יהיו כנגד חשבונית מס בתוך שוטףתשל 19.2

אריך מסירת החשבונית לאיגוד. במקרים בהם המחיר עבור שירות מסויים מת

כן הנסיעות, יצרף סוכן הנסיעות את ת המחירים שבידי סומופיע על גבי טבל

 התשלום. יף הרלוונטי, לפיו נקבעלחשבונית וידגיש את הסעטבלת המחירים 

יג )או במקרים בהם מחיר השירות נקבע במטבע זר, התשלום יהיה לפי שער יצ 19.3

 שער מטבע הזר לנוסעים( ביום התשלום.

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .20

ד שרות בין הצדדים )ו/או בין מי מהצדדים לעובדי הצמסמך זה ובעצם ההתקאין באמור ב

נותן שירות בלבד. מודגש  -א יחסי מזמין עובד בין הצדדים, אל-ידהשני( לכונן יחסי מעב

עצמאי לכל דבר ועניין, ובכפוף לאמור במסמך זה, יהיה בזה כי סוכן הנסיעות יפעל כקבלן 

 וח זמניו. חופשי לקבוע את סדרי עבודתו ול

 אחריותביטוח ו .21

יבטח אותו, את  יטוח בעלת מוניטין, אשרהנסיעות ירכוש ביטוח אחריות מחברת ב סוכן

של סוכן וכל צד ג' כנגד כל נזק שיגרם במהלך ניהול עסקיו, בגין כל פעולה או מחדל עובדיו 

 הנסיעות, עובדיו, קבלניו או נציגיו.

 מילוי תנאים ודרישות הליך זה .22

, זאת, שהוא ממלא במלואם אחר כל התנאים והדרישותיעות מצהיר ומאשר בסוכן הנס

לזכייה בהליך זה ולמתן שירותים עפ"י  ת ההצעות עפ"י הליך זה,שהוצבו ע"י האיגוד להגש

טים במסמכי ההליך. סוכן הנסיעות מצהיר ומאשר הליך, כפי שתנאים ודרישות אלו מפור

ספים שהוגשו על הצעתו, צהיר, והמסמכים הנובזאת שכל העובדות והנתונים הכלולים הת

י העניין, תנאים והדרישות הנ"ל לפעות מתחייב בזאת, שכל הסוכן הנסי נכונים ושלמים.

 יתקיימו במלואם לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 זמני מתן השירותים .23

ירותי סוכן הנסיעות יינתנו לאיגוד עפ"י דרישתו וצרכיו, בכל שעות היממה, בכל ימות ש

 וימי חג רשמיים. שבוע, כולל ימי שבתה

 אחריות סוכן הנסיעות לנזקים .24

, לרבות נזק או הפסד בגין ממון כלשהות בגין כל נזק או הפסד כן הנסיעות יישא באחריוסו

קיפין לכל אדם, ובכלל זה האיגוד, עובדיו ו/או במישרין או בע תאונות עבודה, שיגרמו

י, בגין כל פעולה, מחדל, משמשיו וכל צד שלישמשמשיו, סוכן הנסיעות עצמו, עובדיו, 
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לביצועו, או  רה או עקיפה, לחוזה זה,ים או קשורים בצורה ישימעשה או התנהגות, הנובע

שם לכלפי האיגוד )להלן  למתן שירותים מכוחו. במקרה של דרישה ו/או תביעה ו/או טענה,

גוד סיעות לשפות את האי(, בגין נזק או הפסד כנ"ל, מתחייב סוכן הנ"תביעה" -הקיצור 

ללא יוצא מן  והוצאות משפט מכל מין, במלוא סכום חבותה, לפי העניין, כולל תשלומים

 -במקרה של פשרה  -ורים בתביעה, לרבות הוצאות משפא ושכ"ט עו"ד, לרבות הכלל, הקש

ום הפשרה בהקשר לתביעה, כל זאת עפ"י דרישה ראשונה של האיגוד, ובתנאי שהאיגוד סכ

יעות ד מועד הודעה על התביעה כאמור, ואפשרה לסוכן הנסלסוכן הנסיעות בעו יעביר

 בהגנה בפני התביעה. להתגונן או להשתתף

 לות סוכן הנסיעות ברכישת כרטיסים נטועמ .25

רות התעופה, מתחייב הסוכן להוסיף לכל היותר על כל כרטיס שנרכש במחירי הנטו מחב

 משרדו בלבד.לעמלות  4%-3%

 ות בגין הפרהביטול ההתקשר .26

לא ותו עם סוכן הנסיעות, לכל האמור לעיל, האיגוד יהיה רשאי לבטל את התקשר למרות

ל מקרה של הפרה יסודית של תאי או תניות ההתקשרות. במקרה כל הודעה מוקדמת, בכ

ית, האיגוד יהיה זכאי לבטל את ההתקשרות לאחר שניתנה הודעה בכתב של הפרה לא יסוד

 יום ממועד מתן ההודעה. 14וך ההפרה לא תוקנה בת לסוכן הנסיעות לתקן

 הסבה או המחאה .27

או להמחות את ההסכם ביניהם, היה רשאי להעביר, להסב ן הצדדים להתקשרות לא יאף מ

פיו, ללא הסכמתו בכתב, מראש, של הצד  או כל חלק ממנו ו/או כל זכות או התחייבות על

 השני. 

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 

 

___________________________    ______________________ 

 סוכן הנסיעות     ע"ר איגוד הכדורסל בישראל 
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 פרק ד'
 תצהיר

 
 

לעונשים הח"מ: _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר זאת בכתב, כדלקמן:

 _____ת שם המציע בהליך זה(: ___________עבור המציע )הכנס אהנני מגיש תצהיר זה  .1

 ________________י למציע הינו כדלקמן: _הקשר של .2

ת י אתזה מוגש על ידי על בסיס בקיאותי בעסקיו של המציע הנ"ל, ולאחר שאימת תצהיר .3

 המידע הכלול בתצהיר זה לאחר בדיקת העובדות.

 12שרד זה במהלך ההצעה, והיה בעל מ בעת הגשת המציע הינו בעל משרד נסיעות .4

 החודשים שקדמו להגשת ההצעה.

החודשים שקדמו להגשתה  6ך גשת ההצעה, והועסקו במשרד המציע מועסקים בעת הבמש .5

ן )ציין ליד כל שם את טיב הסכמתו הסוכנים המומחים והסוכנים המורשים המנויים להל

ותק כה ואת מספר שנות האת מספר תעודת/רשיון ההסמ -כסוכן מומחה או מורשה 

 במקצוע(:

 _________________________________ .א

 _________________________________ .ב

 _________________________________ .ג

 _________________________________ .ד

 _________________________________ .ה

 _________________________________ .ו

 _________________________________ .ז

 _________________________________ .ח

, שירותי נסיעות המציע סיפק, באופן שוטף 2018-ו 2017, 2016נים מהש כל אחתבמהלך  .6

, עלה על כל אחד מהםשל  עסקיים לחברות/ארגונים, המנויים להלן, אשר מספר העובדים

ון איש הקשר בחברה/ארגאיש )ציין את שם החברה, ארגון, כתובתו, מס' הטלפון ושם  50

 אליו ניתן להתקשר לאימות המידע(:

 _________________________________ .א

 _________________________________ .ב

 _________________________________ .ג

 _________________________________ .ד
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 _________________________________ .ה

 _________________________________ .ו

 _________________________________ .ז

 ,SEIBERמסוג ממוחשבות לקבלת הזמנות י על שירותי מערכות נוהמציע מ .7

WORLDSPAN .או אמדאוס 

 מאז _________ )מלא את השנה(. IATAהמציע חבר/זמני בארגון  .8

עתקי תעודות/רשיונות הסוכן מומחה והסוכן מורשה וכן רשיון המשרד המצורפים ה .9

 ונים ושלמים של המקור, ותעודות רשיונות אלה הינםציע הינם העתקים נכלהצעות המ

 מציע.בתוקף בעת השגת הצעת ה

 כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. הנני מצהיר/ה בזה .10

 

___________________ ___ 

 חתימת המצהיר

 

' במשרדי ברח _______הנני מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע/ה בפני עורך/ת דין ___

על  צמהעצמו/ע שזיהה/זיהתה ___מר/גב' __________________ __________________

ואחרי שהוזהר/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי  מס' __________ ידי תעודת זהות

אישר/ה את נכונות , לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/תעשה כן יה צפוי/היהיה/תה

 ה. הנ"ל וחתם/חתמה עליהצהרתו/הצהרתה 

 

 

________________________ 

 שם וחתימת עו"ד 

 

 


