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 לכבוד ועדת מכרזים

 
 

 שלום רב,
 

 ינה כפרית קיבוץ רבדים"חברה "למשך סטטוס "ספק יחיד" להנידון: ה
 

אני מעוניין להמשיך נת משלחת חפירות תל צפית בקבוץ רבים. סבשנים האחרונות מתאכ
הלינה וההנסעדה בקבוץ רבדים ולהמשיך את הסטטוס של החברה הנידונה, להשתמש בשירותי 

 ספק יחיד."לינה כפרית קיבוץ רבדים" כ
 

 מכמה גורמים:אתר הלינה מתאים לנו 
 100)מעל לפרופסורים, סטודנטים, ומתנדבים  –החפירה צוות המקום גדול להכיל כל  (1

אלא גם סוגי החדרים שניתנים למתנדבים  –איש(. לא רק מדובר במספר מיטות פנויות 
, שנשמרים ברמת הם מספקים חדרים נקיים, ממוזגים וחדשים מרקעים וגילאים שונים.

  ומדי יום מנקים אותם.תחזוקה גבוהה , 

תנאים פיזיים מעניקה לנו שירותים רבים ומגוונים, כולל החברה בנוסף ללינה,  (2
 עבודה קשה. ם על השהות של המשלחת לאחר יוםואסטתיים טובים ביותר, המקלי

התשתית לכל צרכי העיבוד המדעי שאנו אני מקבלים ברבדים עוד יותר חשוב מכך,  (3
מבצעים בזמן החפירה, כולל שטחים למעבדות שונות, כולל: מעבדת ארכיאובוטניקה, 

ומרים, מעבדת שחזור, ועוד. כמוכן, הם מספקים ארכיאולוגיה, מעבדת ח-מעבדת זואו
לחת, וכן אזורים מוצלים שמאפשרים לאנשי מקומם למשרדים של הצוות ורשמת המש

 החפירה לבצע את העבודות השונות הקשורות בחפירה אחה"צ באזורים מוצלים.

בחפירה,  ותמספקים תשתית לפעילויות שונות שאנחנו עושים שקשור ם, הבנוסף לכך (4
השאר, שטיפת חרסים ועצמות ומקומות ליבוש, פלוטציה של ממצא בוטני, חדרי  ובין

 בכל שטח הלינה, ועוד. wifiהרצאות, 

שירותי אוכל מצויינים. גם כשרות ברמה  תרבדים מספקיש לציין שחברת האירוח ב (5
שחשוב ביותר לקצובה שעוסקת מדי יום בפעילות  –גבוהה, וגם רמת אוכל מספקת 

 ת בחום הלוהט של הקיץ.גופנית מאומצ

רבדים והם שירות האירוח בשנה עם  15-שאנו עובדים מזה כ כמוכן, ברצוני להדגיש (6
 , ומאד מתחשבים בצרכים השונים של החפירה.את מה שעליהם לעשות מבינים היטב

 
יש להדגיש שלא רק שאין אף גורם אחר שיכול לספק שירותי לינה לקבוצה כל כך כבעבר, 

הלוגיסטיים והמדעיים לצרכים הטכני הנלווה השירות ובמיוחד, את דרשת, גדולה ברמה הנ
 . השונים של החפירה
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רבדים השירות בולו אפילו קרובים למה ש –גורם שיכול לספק שירותים דומים  כללא מצאנו 
דבר שיוסיף זמן  –. האפשרות היחידה היא לעבור למקומות שמרוחקים מהחפירה תמספק

וגם אז ללא כל התנאים הנדרשים שאנו  – נסיעה ארוך מוקדם בבוקר ובצהריים ללא כל צורך
 דקות נסיעה מתל צפית הוא ללא תחליף. 10-. מיקומו של רבדים, כמקבלים ברבדים

 
ספק יחיד לשירותי כ "רבדיםחברת "לינה כפרית קבוץ אשר את המשיך ללאור זאת, אני מבקש ל

 , בשנים הקרובות.לחפירות תל צפית הסעדה ושירותים אחרים, לינה
 

 ,בכבוד רב
 

 
 פרופ' אהרן מאיר

 מנהל המשלחת
 


