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בין:
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מרח' יעקב אליאב  ,5ירושלים
מצד אחד
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לבין __________________ :מס' ________________
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(להלן" :בית הספר")

מצד שני

והעמותה שמה לה למטרה להעצים את הטיול השנתי של בתי הספר באמצעות
הואיל:
כלים פדגוגיים חווייתיים ויצירתיים ולעורר את התלמיד לחשיבה מחדש על זהותו
היהודית–והישראלית ,תוך יצירת זיקה בינו לבין הארץ ,המורשת היהודית והמורשת
הציונית;
והואיל :והעמותה יצרה ומפעילה פעילות הכוללת מסע בן  3ימים ,המשלב צירי תוכן
שונים הכרוכים זה בזה :מסע פנימי של המתבגר לבירור זהותו היהודית -והישראלית,
מסע להכרת נופי ארצנו והייחודיות שלהם ומסע לחיבור עם האוצרות התרבותיים של
היהדות (המסע ליומיים משלב חלקים ממעגלים אלו) (להלן" :המסע");
והואיל :והעמותה הכינה ויצרה מערכי שיעור לקראת המסע ומערכי שיעור לאחר המסע
(להלן" :מערכי השיעור") .מערכי השיעור מעצימים את הידע והערכים המוקנים
במהלך המסע ומהווים מרכיב חשוב בהשגת מטרות המסע.
ובית הספר מבקש להתקשר עם העמותה לצורך קיום המסע ומערכי השיעור
והואיל:
עפ"י האמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסמך ההזמנה המהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה;
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו;
.1

העמותה מצהירה ,כי היא בעלת הידע ,היכולת ,המיומנות האמצעים לספק את
השרותים כאמור בהסכם זה ובהזמנה.

.2

העמותה מעסיקה צוות מקצועי רב תחומי לתכנון המסע ,כתיבת התכנים ומערכי
ובניית השיעור ,ההפעלות והפעילות.

.3

העמותה מכשירה את מדריכיה במיוחד להדרכת המסע ,בתכנים ,באתרים ובפעילויות
השונות.

.4

ההזמנה ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,תפרט את תאריכי המסע ,המסלול,
האתרים והפעילויות כפי שיסוכמו עם הנהלת בית הספר.

.5

מערכי השיעור ימסרו ע"י העמותה לבית הספר לביצוע ולהעברה לתלמידים באופן
עצמאי.

.6

העמותה תשתדל להתאים את מסלול המסע ,האתרים ומקומות הלינה ,לצרכי בית
הספר ,בתנאי שמסגרת התקציב תשמר .העמותה רשאית לשנות את התכנית ולבצע
חלופות מתאימות לתכנית ולמסלול שפורט בהזמנה ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,לשנות את האכסניה בה ילונו משתתפי המסע ,מבלי שהדבר יהווה הפרה
של התחייבות עפ"י הסכם זה.

.7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,העמותה אינה אחראית על שינוי ו/או ביטול במסלול ו/או
באתרים השונים ,לרבות בשל תנאי מזג אויר ,אי עמידה בלוח הזמנים על-ידי בית
הספר ,עיכובים או ביטולים של צדדים שלישיים .יחד עם זאת ,העמותה תעשה כל
שניתן על מנת לספק לבית הספר חלופות ראויות במקרים הנזכרים לעיל.

.8

העמותה תספק לבית הספר את המרכיבים הבאים:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

ו.
ז.
.9

אוטובוסים.
לינה.
ארוחת ערב ,ארוחת בוקר וארוחת צהריים .העמותה לא תספק ארוחות בוקר,
וצהריים ביום הראשון למסע וארוחת ערב ביום האחרון .הארוחות בכשרות רגילה
(רבנות מקומית) ניתן להזמין ארוחות בכשרות מיוחדת בתוספת תשלום.
מדריכי תוכן ומדריכי "תו תקן" – בשאיפה להגיע ליחס חניכה של .1/20
מאבטחים ומערי"ם – בהתאם לדרישות משרד החינוך ,יודגש כי שמירת הלילה
באכסניה תהיה על חשבון העמותה אך ורק אם הלינה תהיה באחת מאכסניות
הנוער של אנ"א ,במידה והלינה לא תהיה באחת מאכסניות הנוער של אנ"א עלות
מאבטחי הלילה באכסניה תהיה על חשבון בית הספר.
כניסות לאתרים – בהתאם לתכנית המסע שתקבע עם בית הספר ותפורט בהזמנה.
הפעלות ,פעילויות ואמנים – בהתאם לתכנית המסע שתקבע עם ביה"ס ותפורט
בהזמנה.
בית הספר יהיה אחראי על אלה:

א.
ב.

ג.

אישור המסע אצל כל הגורמים הרלוונטיים (לרבות ,משרד החינוך ,חדר מצב
וכדו').
במועד מוקדם לפני המסע  -בדיקת עמידת המסע בכל נהלי ,כללי והוראות משרד
החינוך ,לרבות חוזרי מנכ"ל .בית הספר יודיע לעמותה ,בכתב במועד מוקדם ,על
כל דרישה ,הוראה או נוהל שיש צורך למלא במסגרת המסע ,שאינו כלול כבר
בתכנית המסע ,והעמותה תעשה מאמץ לסייע בדבר .זאת ,מבלי לגרוע מאחריות
בית הספר לעשות את שנדרש על מנת לעמוד בדרישות הנזכרות לעיל.
תיאום מפגש ,במועד קודם ליציאת המסע ,של כל צוות בית הספר שיוצא למסע,
עם נציגי העמותה ,להצגה ותיאום של תכנית המסע ,מבחינה תכנית ומבחינה
לוגיסטית – מנהלתית.

ד.

ה.
ו.
ז.

ח.

ט.
.10

במהלך המסע – בעלי התפקידים מטעם בית הספר (רכז הטיולים ,מחנכי הכיתות,
אחראי הטיול ואחראי הביטחון) יהיו אחראים ,באופן בלעדי ,על קיום הוראות
נהלי הבטיחות והביטחון ותדרוך בעלי התפקידים האחרים (מדריכים ,מאבטחים,
מע"ר ,נהגים).
טיפול ופינוי תלמיד שנפצע חלילה.
בעיות משמעת לסוגיהם ולאורך כל ימי המסע ,יטופלו בלעדית על-ידי בית הספר.
המדריכים מטעם העמותה הם מדריכי תוכן ולא יטפלו בבעיות משמעת כלשהן.
בית הספר ידאג ויוודא את קיומו של ביטוח לתלמידים והמורים וכל מי שמשתתף
במסע מטעמו של בית הספר ועבורו .הביטוח יכלול כיסוי עבור נזקי גוף ונזקי
רכוש.
מעקב אחר דרישות המסע מהתלמידים ,לרבות דרישות בטיחות וזהירות (כגון
כיסוי ראש ,שתיה מספקת וכדו') ,העברה מראש של הדרישות לתלמידים ולהורים
ווידוא ביצוע של דרישות אלה.
נזקים לרכוש במהלך המסע ,לרבות רכוש באכסניה ,באתרים וכל ציוד אחר –
באחריות בית הספר למנוע אותם ולשפות את הניזוק על כל נזק שייגרם.
עבור המסע ישלם בית הספר לעמותה את התשלומים הבאים ויחולו על התשלומים
הכללים כדלקמן:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

עבור מסע בן  3ימים  -תשלום בסך של  ₪ 350לכל תלמיד בשנה"ל תשע"ח.
עבור מסע בן יומיים – תשלום בסך של  ₪ 300לכל תלמיד בשנה"ל תשע"ח.
בית הספר מתחייב למינימום ( 90תשעים) תלמידים שייצאו למסע.
מורים ואנשי צוות – אחד חינם על כל  50תלמידים .על כל מורה /איש צוות נוסף
תשלום  ₪ 350למסע של  3ימים ו ₪ 300 -למסע של יומיים.
מוסכם בזאת ,כי ,לכל המאוחר 14 ,ימים לפני מועד יציאת המסע יעביר בית הספר
עדכון לטופס ההזמנה שמולא ונחתם יחד עם חתימת הסכם זה ,ובו יירשם מספר
התלמידים המינימלי הסופי (שלא יפחת מתשעים ,כאמור) ומספר סופי של אנשי
הצוות הנוספים .מספרים אלו ,שיצוינו בעדכון לטופס ההזמנה ,יחייבו את בית
הספר והתשלום לא יפחת מן התשלום הקבוע בעדכון לטופס ההזמנה ,עפ"י מספרי
המינימום של המשתתפים שנקבעו בו ,אף אם בפועל ישתתפו במסע פחות
משתתפים.
תנאי וזמני התשלום יהיו כמפורט בטופס ההזמנה 10% :מסך עלות המסע – בעת
חתימת הסכם זה וטופס ההזמנה הראשון 25% .נוספים עד  60ימים לפני היציאה
המסע 65% .נוספים עד  30ימים מיום היציאה למסע.
עבור שירותים נוספים (הפעלות מיוחדות ,רמת כשרות מהודרת ,תוספת נסיעות,
תוספת מדריכים וכדו') ישלם ביה"ס את עלות התוספת בנוסף למחיר הנקוב לעיל.

.11

אם יבטל בית הספר את המסע ישלם בית הספר לעמותה את כל התשלומים
שהעמותה שילמה או שעליה לשלם לכל אתר ,לכל ספק ולכל צד שלישי ,בהתאם
להסכם ,הנוהג ,והנוהל לגבי כל אתר ,ספק וצד שלישי.

.12

הואיל והוצאות המסע מסובסדות והסכום אותו משלם בית הספר אינו הסכום הראלי
של הפעילות ,במקרה של ביטול המסע ע"י בית הספר ,החל משבוע לפני המסע ,ישלם
בית הספר לעמותה ,את מלוא עלות המסע( .לדוגמא :בית ספר שאמור לצאת למסע

ביום שני ,והודיע לעמותה על ביטול המסע ביום שני שלפניו ,ישלם לעמותה את מלוא
עלות המסע)
.13

הצדדים מסכימים ,כי בין עובדי בית הספר ו/או כל מי שישתתף בפעילות המסע ו/או
בפעילות מערכי השיעור ,מטעמו של בית הספר ו/או עבורו ,לא מתקיימים יחסי עובד
– מעביד לכל דבר וענין.

.14

מוסכם בין הצדדים ,כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי (לרבות בית
המשפט ,בית הדין לעבודה ורשויות מדינה שונות) – בניגוד לאמור בסעיף  13לעיל  -כי
היחסים בין העמותה לבין מי מעובדי בית הספר ו/או כל מי שישתתף בפעילות המסע
ו/או בפעילות מערכי השיעור ,מטעמו של בית הספר ו/או עבורו הם יחסי עובד-מעביד,
ישפה בית הספר את העמותה ומתחייב לשלם לה כל סכום שתחויב לשלם עקב
החלטה ו/או קביעה כזו ,מיד עם קביעתה.

.15

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בית הספר ו/או מי מעובדי בית הספר ו/או כל מי
שישתתף בפעילות המסע ו/או בפעילות מערכי השיעור ,מטעמו של בית הספר לא
יפעלו ולא יציגו עצמם כשלוח ו/או כנציג של העמותה ולא יתחייבו בשמה של העמותה
בכל צורה שהיא ואין בהתחייבויותיהם ו/או בפעולותיהם כלפי צד שלישי כלשהו כדי
לחייב את העמותה בכל צורה שהיא.

.16

בית הספר ישפה את העמותה בגין כל חיוב שיוטל על העמותה ,בקשר למסע ולמערכי
השיעור ,הכנתם וביצועם ,והיה עפ"י האמור בחוזה זה צריך להיות מוטל על בית
הספר.

.17

כל התוכן והמידע הכלולים במסע ובמערכי השיעור ובקשר עימהם ,לרבות עריכתם
וצורת הצגתם ,וכל תוכן ומידע כאמור שימסר לבית הספר ו/או לכל מי מטעמו ,בעל-
פה ו/או בכתב (להלן" :התוכן") הם בבעלות העמותה וזכויות היוצרים בתוכן נתונות
לעמותה לבדה.

.18

אין במסירת התוכן והעברתו לבית הספר ו/או למי מטעמו במסגרת המסע ומערכי
השיעור כדי להעביר זכויות יוצרים בתוכן ו/או בחלק ממנו.

.19

בית הספר ו/או מי מטעמו לא יעשה כל שימוש בתוכן ,מסחרי או שאינו מסחרי ,לכל
מטרה שהיא ,למעט במועד המסע ,לצרכיו ולהפעלתו ולצורך מערכי השיעור והפעלתם.

.20

כל שינוי או תוספת מעבר לאמור בהסכם זה ובהזמנה מחייב ,כתנאי לכניסתו לתוקף,
אישור בכתב ומראש של העמותה.

.21

הסמכות הייחודית והבלעדית בכל הקשור להסכם זה ולהזמנה ,ובכל הקשור למסע
ולמערכי השיעור ,ולביצועם ,תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

.22

כתובות הצדדים בכל הקשור להסכם זה ולהזמנה יהיו כמופיע בכותרת ההסכם.

_________________________
עמותת "מסע משמעותי"

________________________
בית הספר

