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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 6/2020' מס מכרז

 : המכרז למסמכי עניינים  תוכן
 
 

  .מנה להציע הצעותהז -מסמך א'
  

 ךהחינומשרד  –וי והכרה תש"פ נוהל ריש – ( 1)'מסמך א
 מסמכי פירוט ניסיון – (            2)'מסמך א
 .בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר על קיום דיני עבודה – (3)'מסמך א
 נוסח ערבות מכרז. – (4)'מסמך א
 היר העדר הרשעות תצ – (5)'מסמך א

 יעדר ניגוד עניינים.הותצהיר היעדר קרבה   – (6)'מך אסמ
 טבלת מסמכים לצירוף לשימוש המשתתף. – (7)'מסמך א

     
 הצהרת המשתתף.  –מסמך ב' 

 הצעת המשתתף – 1מסמך ב'
 

 הסכם –' מסמך ג
 

 )יימסר לזוכה לאחר הזכייה(. ודרגה ותק פרטי לרבות הספר יתב יעובד רשימת – נספח א'
 )יימסר לזוכה לאחר הזכייה בסיור שיתקיים עימו(. רשימת ציוד בבית הספר – ' ב פחסנ

 .נוסח אישור על עריכת ביטוחים – 'גנספח 
 נוסח ערבות ביצוע.  – ' דנספח 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 6/2020 'סמ מכרז
 תי שש שנבתי ספר להפעלת 

 ( ך גופניוחינו  רפואהב  ביוגמת ביעוד מ)
 

 6 ,ניתיכו הפעלת בית ספרמבקשת לקבל הצעות ל "(המועצה"ן: להל) המועצה המקומית גדרה
אשר הזוכה וזאת החל משנת הלימודים תשפ"ב, כ ,וחינוך גופנירפואה  ועוד ביבי , צומח, שנתי

 הכל בהתאם למסמכי המכרז. , יסתו כבר משנת לימודים תשפ"אך כנתהליילווה מקצועית את 
 
 
 וברת המכרז.בח טיםרעל המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפו .1

 
בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם  על המציע לצרף להצעתו ערבות .2

 .בדיוק 1.9.20עד ליום ₪ בתוקף  00020, על סךלהצעתו 
 

, גב' שלה עקיבאאצל  (חדר ועדות) 'אקומה , המועצה יתן לרכוש במשרדיאת מסמכי המכרז נ .3
 08:00-13:00ה' בשעות -)שלא יוחזרו( בימים א' ₪ ,0002תמורת סך של  8593563-08טלפון 

 
בלשכת מנכ"ל המועצה  14:00בשעה   .2023.3יתקיים ביום  חובה( שאינו) גש מציעיםמפ .4

 14:00עד השעה  31.3.20עד יום ן לשאלות הבהרה הוא מועד אחרו .א'קומה  המועצהבבניין 
 anat.koch@gederea.muni.ilלמייל 

   
את כל מסמכי  מציעהיכניס  'במעטפה ארדות, ו בשתי מעטפות נפציע יגיש את הצעתמה .5

לצורך בחינת תנאי עמידה בתנאי הסף ואיכות  ףהמכרז וכל המסמכים שהוא נדרש לצר
את הצעת  ציעיכניס המ במעטפה ב' .הצעת המחיר ללאאך הערבות הבנקאית  עם  ההצעה,
י ועליה יירשם סימני זיהומעטפה שלישית ללא את שתי המעטפות יש להכניס ל –  המחיר
 .בלבדמכרז מספר ה

 
וכל  צרופותיו ,המכרזל מסמכי כבצירוף את ההצעה המלאה כאמור )המעטפה השלישית(  .6

במעטפה סגורה ללא כמפורט להלן ו הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש מסמך תשובה ו/א
על כל דף של  ם בחותמת וחתימהתוח עותק מקור - בשני עותקים מלאיםכל סימני זיהוי, 

, הצילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימ - ועותק נוסףציע, רשה חתימה של הממו
  7.4.20לא יאוחר מיום , המועצהחות נציג/ת ולהפקידה בתיבת המכרזים במסירה אישית בנוכ

 .12:00שעה  
 

(, 20.3.19פעיל )מיום בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד בנושא נוהל לבחירת גורם מ .7
פתח ותירשם ורה ונפרדת כאמור. הצעת המחיר תהצעות המחיר יוגשו במעטפה סג

לאחר  מחיר בשלב זה.ן את הצעות החת ההצעות, אך הוועדה לא תבחיבפרוטוקול עם פת
תנאי מעבר לבחינת הצעת  .יבחנו ההצעות בהיבט של האיכותבחינת עמידה בתנאי הסף 

 80 -מיפחת ת יחדיו שלא של כל מרכיבי האיכוציון איכות משוקלל  המחיר במכרז וקבלת
וגדרו כחובה ות בפרמטרים שהכם של ציון האילפחות בכל אחד מהרכיבי 75של וציון 

לאחר מכן תבחן  .(מחירבלבד ללא מרכיבי פרמטרים של ציון   נוכית)מרכיבי התמונה החי
, לעיפורט לכמ אלייכות המינימאהוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את ציון ה

  לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז.
 

עה ר הודסתימ כרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים,יבת ועדת מעל מועד יש .8
המכרזים במועד פתיחת תיבת למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות  נוכחים בישיבת ועדת 

 המכרזים והמעטפות. 
 
 
 

__________________________ 
 מליאלל גיוא

 ראש המועצה המקומית גדרה  
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 
 
 

 6/2020רז מס' כמ
 א' מךמס

 הזמנה להציע הצעות 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 כללי:  .1
 

 הפעלת בית ספרמבקשת לקבל הצעות ל "(המועצה)להלן: " ומית גדרהה המקצהמוע .1.1
 . וחינוך גופנירפואה -ועוד ביבי , צומח, שנתי 6 ,ניתיכו

 
תהליך אשר הזוכה ילווה מקצועית את תשפ"ב, כדים ת הלימוהחל משנההפעלה תהיה  .1.2

 .הכל בהתאם למסמכי המכרז תשפ"א, ר משנת לימודים כניסתו כב
 

  . תיכון ארז )שם זמני( וושמ 482778מס' של המוסד  וסמל .1.3
 

, אולם אם תשפ"בהיא כי הפעלת בית הספר תחל משנת הלימודים  המועצהכוונת  .1.4
יחל  פעלת בתי הספר בשנת הלימודים כאמורהתחיל בהמסיבה כלשהי לא יהא ניתן ל

  .פ"גבשנת הלימודים תשהספר  יאת בת הזוכה להפעיל
 

עלת בית הספר בשנת הלימודים לת הפחדך יובהר כי במידה ולא תתאפשר התאימ .1.5
מכל סיבה שהיא, לרשות הספר  תישל בוהרשות תבקש לבצע הפעלה עצמית , גתשפ"

 ו/או ההסכם.ל המכרז בלבד תהא הזכות להביא לביטו
 

וביצוע העברת בעלות  רבית הספלניהול רישיון  תהא כפופה לקבלהספר ת תיהפעלת ב .1.6
 –ח על בתי הספר, התשכ"ט ות חוק הפיקואבהתאם להור ד החינוךבמשרבסמל המוסד 

 . כפי תוקפן מעת לעת ראות משרד החינוךבהתאם להוהכל ו 1969
 

 תנאי להפעלת בית הספר. ה ק כאמור מהוושיון לפי החוימובהר בזאת, כי קבלת ר .1.7
מכל סיבה באשר היא, הרישיון,  כמת משרד החינוך להעברתמוסכם ומובהר כי אי הס

  .על המועצהאו אחריות ת אף חבו לא תטיל

 
לכניסת ההסכם  ותהווה תנאי שאין בלת דלהעברת סמל המוס מובהר כי הסכמה .1.8

 לתוקף.
 

נוהל לבחירת גורם " 4/2019ל משרד הפנים מכרז זה הנו בהתאם להוראות חוזר מנכ" .1.9
קומיות והפעלת מוסדות עלות על מוסד חינוך על ידי רשויות ממפעיל או להעברת ב

  לעת.שפורסמו מעת  בהתאם להוראות משרד החינוך,כן ו "ךהחינו
 
, אולם במידה זה 4/2019חוזר מנכ"ל ברו הוראות ל סתירה יגשבכל מקרה  .1.10

או לאור הנחיית  משרד החינוך,ת ייחהנפורשו לאור ותידרש פרשנות, ההוראות י
אין בכל . טי של המועצה, בהתאם לשיקול דעתה של המועצהמשפץ העוהי

בין הוראות חוזר מנכ"ל ו/או הוראות משרד או חוסר התאמה, /השמטה, ו
בכדי לפגום בהוראות ו/או בתוקף מכרז זה. ככל ותמצא  ככל וארעה, החינוך,

ועצה, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הן בשלב חוסר התאמה תוכל המ
 הליכי המכרז והן בשלב החוזי, לתת הוראות למפעיל על מנת להתאים אתקיום 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

פנים ההוראות המכרז וההסכם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ו/או משרד 
   הנחיות אחרות שגורמים אלו מסרו.     ו/או 

 
בהתאם תהא העסקה ע"י הבעלות החדשה העברת כוח אדם פדגוגי ומנהלי ל .1.11

אשר יחול על  נוהל הרישוי של משרד החינוך,וראות ובכפוף לכל דין ובהתאם לה
כפי שיהיו מזמן לזמן, נוהל רישוי של משרד החינוך  כרז זה,ההתקשרות נשוא מ

  י בכתובת: של אגף הרישו ר האינטרנטתנמצא בא

:http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm  ף()לא מצור 

 למסמכי המכרז (1א) מסמךכומצורף 
 
תהא רשאית להאריך  המועצהו ,מש שניםחלתהא תקופת ההתקשרות עם הזוכה  .1.12

 פעםנוספות של שנה כל פות תקו בחמש, להאריך את תקופת ההתקשרות או שלא
לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות  ,(כסה" שנים 10) נוספות שנים לחמשועד 

שלה או למפעילים אחרים באמצעות מכרז או כל עצמי לניהול  בית הספרהעברת 
  .דרך חוקית אחרת

 
 תקופת אופציההחלטה על הפעלת ותם תשקול הרשות במסגרת הרים אטהפרמ .1.13

בהתאם לרכיבי כללי,  באופן, הנם האופציהלממש את  תחליט כי ברצונה םא
פנים )חלקם או כולם, על פי שיקול משרד ה י מנכ"להאיכות הכלולים בחוזר

על שביעות הרצון  שמתן דגתוך ולצורך הגדרת המציע כזוכה,  ,דעתה הבלעדי(
כל הרשות ו, תו כןכמ) עת עד לאותה תן השירות על ידי המפעילמשל המועצה מ

בביצוע  רותשקהארכת ההת, את קריהנוספת יה תקופת האופציאת נות להת
  .(בבית הספר השקעות

 
תהיה יעת המשתתפים כי ייתכן והמועצה לי לגרוע מהאמור לעיל, מובא לידמב .1.14

גם בתוך תקופת  הול עצמימעוניינת, בשלב מסוים, להעביר את בית הספר לני
התקשרות עם המפעיל . ככל ויעשה כן, תסתיים תקופת הההתקשרות הראשונה

ובכפוף  ,םברה תבוצע רק בתום שנת לימודיעל טענה בעניין זה. הולא תהא לו כ
 .לי משרד החינוךלנוה

 
למען הסר ספק מובהר, שככל שהרשות המקומית לא תחדש את ההתקשרות  .1.15

המפעיל ו/או לא תפעל לפרסום מכרז חדש, הרי  בתום תקופת ההפעלה של
ר תחזור בית הספסמל המוסד ועל ות על שבתום תקופת ההתקשרות הבעל

מהמועצה נה ו/או דרישה כה לא תהיה כל טעו, ומציע ו/או הזלרשות המקומית
 בשל כך.

 
ות שתזכה במכרז את השתתפותה בעלויות החינוך, בהיקפי לבעלביר הרשות תע .1.16

בסכומים שלא יפחתו מהשתתפותה של הרשות השתתפותה בבתי ספר בבעלותה, 
בית ספר, לו היה  השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלתהמקומית במימון 

 :גש על הנושאים הבאיםדבמופעל על ידה, 

ת עובדי המינהל, של עלו 100%-ל ת של תקצובנורמטיביה השלמ •
זכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, השירותים והסיוע  )מ

 לבורנטים בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות(.

תקצוב באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה פות השתת •
ול, חומרים וך )לרבות אגרות שכפנשל תקציבי משרד החי תנורמטיבי

 ה(.שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגי

תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות  •
אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבית הספר )יש 

בהם צפוי  חת בחשבון היבטים כגון בתי ספר בצמיחה, שמספר התלמידיםלק
. כאשר מדובר בבתי ספר חדשים, משמעותי בשנים הקרובות( לגדול באופן

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

בסס על צפי המבוסס על הוצאות של בתי ספר בהיקף דומה במהלך יש להת
 ת. שעות הלימודים הפורמאליו

לעמוד בסטנדרטים מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל  •
 להיבטי בטיחות ובריאות.  ל הנוגעהנדרשים לרישוי בית הספר בכ

ם תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיו •
 תקין של שגרת הלימודים.

 הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוך. •
 

לת בתי הספר, יב לצורך הפע, להוסיף תקצייבתאך לא חהמועצה תהא רשאית  .1.17
כן בכפוף לנהליה, ו/או ווזאת בכפוף להנחיות משרד החינוך ו/או משרד הפנים, 

שורים הנדרשים על פי דין )בין יכולתה התקציבית מעת לעת ו/או בכפוף האי
מור וכיו"ב(. יובהר כי היתר ומבלי לגרוע, אישור מועצת הרשות לתקצוב הא

כאמור יהיו  רשות, ואלוקבלת תקציבים מה ו יכול להסתמך עלהמפעיל אינ
 מותנים ובלתי ודאיים. 

 
על הוצאות והכנסות בנושא כ"א )מורים נתונים ת האלקבל  תןני לאיובהר כי  .1.18

הואיל וזה בית ספר חדש, ניתן הספר נשוא המכרז  יתי בגבועובדי מינהלה( ל
כי  יובהר שפ"א, ך שהוכן עבור פתיחת שנה"ל תלפנות לקבל תקציב מוער

ואין התחייבות של המועצה בהערכה בלבד, על ידי דובר בנתונים המוצגים המ
 כונותם או התאמתם.נצה לגבי המוע

   
העובדים כיום  הובדי מנהלמספר עהעברה של אורטי באופן תיתתכן יובהר כי  .1.19

 ית הספר נשוא המכרז,פתיחת בלצורך יתכן שתצומצם עילותם בבתי ספר שפ
כאשר , או אף לאחר מכן ת הספרשל בי הראשונה הלו לעבוד בשניחר שוא

במסגרת ההתחייבות של המפעיל המימון המלא להעסקתם, יחול על המפעיל, 
ה, ככל והמועצה תשהי ל להמשיך את העסקתם, בצורה זו כפיירש המפעייד
 דרוש זאת ובכל משך תקופת ההפעלה.  ת

 
  יתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז להלן. .1.20
 
 

 פות במכרז: שתתלה סף  איתנ .2
 
במועד הגשת ההצעות  העומדים ,המאוגדים כדין בישראל תאגידים ף במכרזשתתלה םאירש

 רים שלהלן:בצטים המהתנא כלבלמכרז 
 

מתחייב בהצעתו להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות הזוכה במכרז  .2.1
מכוחו, חוק והתקנות  1949–תש"טהוך כמפורט בחוק לימוד חובה, להפעלת מוסד חינ

והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם  1953–תשי"גה, ממלכתיחינוך 
חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי  על מוסדלהוראות כל דין החל 

מן לזמן(, על פי כל דין ובכלל ו כפי שיעשה מזאף עדכונ -העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר 
י שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות יים כפיים והסדרים קיבוצזה הסכמים קיבוצ

 מן לזמן.זישונו מי שיעודכנו או משרד החינוך, התקפים והחלים וכפ
  

המציע הוא גוף מאוגד על פי דין, הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין לגבי  .2.2
  גוף מסוגו.

 
רם לו אישור ניהול תקין ע"י הגו ניתן ,או חברה לתועלת הציבור המציע הינו עמותה אם  .2.3

  .)יש לצרף( המתאים ברשות התאגידים
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בהתאם לנדרש  פים האחרונותסשנות הכשל שתי  המציע הגיש דוחות כספיים תקינים .2.4

מתאגיד התואם את צורת ואופן התאגדותו ולא נכללה בהם הערת " עסק חי" או כל 
בהתחייבויותיו או כי קיימים  לעמוד "ח ביחס ליכולתו של הגוףשל עורך הדו הסתייגות

  .)יש לצרף(לעין  הנראהקינה בעתיד יכונים להמשך פעילותו התס
 

מוסדות חינוך בחטיבה  שניות ימודים האחרונות לפחלשנות ה הפעיל בשתי המציע .2.5
העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבשניהם יחד התחנכו מדי שנת לימודים 

הלימודים האחרונות  לחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות .מידים)אלף( תל 1000לפחות 
התחנכו בממוצע  אל, שבומוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין במדינת ישר

 .ידים)אלף( תלמ 1000
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ימלא המשתתף את טבלת הניסיון הקודם במסגרת 

 .)מסמכי הערכה( (2)א' מךמס
 

תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו )ככל שישנם כאלה(, בדבר  הגיש המציע .2.6
צווי ההרחבה  העבודה,מירת זכויות עובדים, לפי דיני קיום חובותיו של המציע לעניין ש

 וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים
 .(3')א כמסמךף בנוסח המצוריצורף בודה, תצהיר על קיום דיני ע

 
)עשרים אלף שקלים חדשים( כמפורט בסעיף  ₪ 0,0002המציע הגיש ערבות בנקאית ע"ס  .2.7

לצרף ערבות בנקאית מקור בנוסח  ףהמשתת לעלהלן, להבטחת הצעתו במכרז.  .64
 .  4.6כמפורט בסעיף  (4מסמך א')

 
בירות מירמה  השנים שקדמו בע 10-רשע בהמציע ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו לא הו .2.8

 קלון. עימןתיאום מכרז ו/או עבירות שיש  או שוחד ו/או/הפרת אמונים ו ו/או
 

 .חתום ומאומת כדין (5')ך אמסמ נוסחהצעתו תצהיר בף לצרף לעל המשתת
 

 אלפיים) ₪ 0002,בסך של  להלן 6.1רכש את מסמכי המכרז כאמור בסעיף המציע  .2.9
 מסמכי המכרז.  המעידה על רכישתלצרף העתק קבלה ף משתתה על .שקלים חדשים(

  סכום זה לא יוחזר מכל סיבה באשר היא.  בכל מקרה מובהר כי
 

 
זה בלבד  טעם, מהמועצהכרז, רשאית לא מילא המציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במ

ו לחילופין, לבקש כי המוחלט, לפסול את הצעתו של המציע אוהבלעדי ולפי שיקול דעתה 
 מכים שצורפו לה.או המסשבהצעתו ו/או יבהיר איזה מהנתונים ישלים ו/או יתקן ו/

 
 
 

 עיקרי ההתקשרות:  .3
 

דים הסעיף תחייבנה את הצדהפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות 
שת באיזה ממסמכי המכרז. חרת מפורטת ומפוראייחסות ם אין התרק במקרים אשר בה

 טת. והמפור ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרתהייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה 
 

אשר הזוכה ילווה , כ, בתשפ"שנת הלימודים מהחל  בית הספרמכרז יפעיל את בהזוכה  .3.1
אם התב ,ע מכךעל כל המשתמ ,תהליך כניסתו כבר משנת לימודים תשפ"אמקצועית את 

את וראה מו/או המנכ"ל לקבוע בכל דין ו/או חוזר ם בהתאו (מסמך ג') בהסכםלאמור 
 הוועד המנהל של בית הספר. ו מועצהבמחלקת החינוך עם פעולה משרד החינוך ובשיתוף 
בית ככל שלא יהא ניתן, מכל סיבה שהיא, להתחיל ולהפעיל את בכפוף לאמור לעיל, 
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בשנת  רבית הספכרז להפעיל את כה במל הזוחי - בפ"תשהלימודים בשנת  הספר
 .  ג"פהלימודים תש

 
להעברת  הזוכה במכרזסכם ידאג הה של עם חתימתו ,לעיל 3.1סעיף בכפוף לאמור ב .3.2

לרבות מילוי כלל הטפסים  ,בית הספרב"הבעלות" )כמשמעות מונח זה במשרד החינוך( 
לקיום בית ספר על  ןת רישיווהגשת בקשה מתאימה למשרד החינוך בעניין וכן לקבל

ככל  לות כאמורהבע תסייע לזוכה לפי יכולתה ולפי הצורך בהעברת המועצה שמו.
  תלויים בה.רים שהדב

 
יהא אחראי על גיבוש המתכונת החינוכית של בית הספר. מתכונת זו  הזוכה במכרז .3.3

 ם, ערכי, בחינת הצרכים הקיימיעימהמלא ותיאום  המועצהתגובש תוך קיום דיאלוג עם 
 .שרד החינוךמקהילת בית הספר ובכפוף לנוהלי 

 
התקציב השנתי יכלול  .בית הספרי של תקציב שנת צעתהזוכה במכרז הבכל שנה יערוך  .3.4

את כל ההכנסות הצפויות לשנת הלימודים, לרבות ההכנסות הצפויות להתקבל ממשרד 
 ההוצאותלהשקיע בכל שנה וכן את כל  אותן מתכנן המפעילהחינוך וההשקעות 

 ים בבית הספר.ותחזוקת המבנת עובדי המנהלה שכר המורים וצוו הצפויות, לרבות
 

 , אתשפ"בשנת  בית הספרבדו באת כל עובדי ההוראה שע קלוטמתחייב ל וכה במכרזהז .3.5
)וזאת מבלי  בהתאם לזכויותיהם על פי דין ואלו ייחשבו לעובדיו לכל דבר ועניין

 .(1.19מהוראות סע' 
 

לרבות  , יות העובדיםכלל זכו ודרת שללהעברה מס המועצהיפעל אל מול  הזוכה במכרז .3.6
השלמת העברת יבדוק, טרם  הזוכה במכרזלטובתם.  המועצהל צאים שנצברו כספ

כי אכן הופרשו לכל העובדים כלל ההפרשות וניתנו להם כלל הזכויות המגיעות  ,זכויותה
 .להם על פי כל דין לרבות צווי ההרחבה, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכיו'

 
מועד , החל מםחמש שני משךיהיה בתוקף ל ההסכםלעיל,  3.1ף ימור בסעבכפוף לא .3.7

 31/8 -ל השנה החמישית בועד לתום שנת הלימודים ש  המועצהחתימת ההסכם על ידי 
, לפי שיקול דעתה זכות הברירה למועצה  .״(תקופת החוזהלעיל ולהלן: ״)שנה זו  של

 חמש ב , לכל בתי הספר או לחלקם,ולהאריכהלהרחיב את תקופת ההתקשרות  הבלעדי,
 .ות לכל היותרחמש שנים נוספעד לסך של  אחתכל  של שנה תקופות נוספות

 
 

הביא את ההסכם שאית לתהא ר המועצה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי .3.8
לכלל סיום בתום כל שנת לימודים, ככל שתחליט על הפעלה עצמית של בית הספר, וזאת 

 מבלי שתהא למפעיל כל טענה ו/או תביעה  בקשר לכך.
 

לשביעות רצונה המלא  ,לבצע זהזוכה במכרים והפעולות שעל ותירשע כלל התמורת ביצו .3.9
הא זכאי ו המפורטות בהסכם )מסמך ג'( יל התחייבויותיותמורת קיום כל ,המועצהשל 

מתקציב משרד החינוך השנתי לבית שיוצע על ידו במכרז בשיעור לתמורה  הזוכה במכרז
א כולל הכנסות אחרות ולם ים מיוחדהספר )לא כולל תקציבי פיתוח, לא כולל תקציבי

 .מגורמים אחרים(ספר לבית ה
 

 הספר בית על לותהבע העברת של ההליכים בדברנוספות  וראותלהלן יוצגו ה .3.10
 :זה ובכלל זוכה למלא,שעל ה

 בהתאם החדשה הבעלות י"ע להעסקה ומנהלי פדגוגי אדם כוח העברת  3.10.1
 כפי, ךנויהח משרד של הרישוי בנוהל להוראות ובהתאם דין לכל ובכפוף
. בעלות העברת בהסכם לכלול שיש הוראות לעניין, לזמן מזמן שיהיו
 :הרישוי אגף של האינטרנט באתר נמצא החינוך משרד של רישוי נוהל

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm 
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 מתן כגון, הספר בית במבנה החדשה הבעלות של שימוש לעניין הסדרים 3.10.2
 : נההמב השכרת או במבנה שימוש תזכו

או /לעשות שימוש ומובהר כי למועצה הזכות הבלעדית   3.10.2.1
יטה ו/או צד ג' עליו החלי מטעמה מהוראה כי היא או  ןלית
לעשות שימוש במתקני בית  כיםמוסמ ו/אואים רשי יויה

שימוש העומד בהוראות הדין  ו/או לכללכל צורך  הספר
בעלות לא הלימודים וכי ל תאינן שעובשעות שוזאת  והחוק,
 כל דרישה ו/או טענה בשל כך. תהיה 

רא כאמור, לא תוטל חבות או הוצאות ככל ותינתן הו 3.10.2.2
ל, ו/או שלש השימוש על המפעיל כגון תשלום עבור חשמ

אחריות לגבי נזק ועניינים אלו יהיו באחריות המועצה או מי 
תאם להוראות ראש המועצה ו/או מנכ"ל מה ובכל בהמטע
 עצה. המו

 
 הבעלות של לשימושה הספר בית של המיטלטלין העברת לעניין הסדרים 3.10.3

 :החדשה
 למוסד שיגיע ציוד כל זה ובכלל מיטלטלין כליובהר כי  3.10.3.1

 תקופת בתום הספר בבית יישארו, הבעלות י"ע ניהולו במהלך
 . לבעלות הרשות בין ההתקשרות

 מכל שנרכש ציוד כל כלול זו במסגרת, ספק הסר למען 3.10.3.2
 רשות ה כספי, מדינה יבכספ ברמדו אם בין ,שהוא כספי ורמק

" רכוש, "זה סעיף לעניין. ב"וכיוצ הבעלות כספי, מיתוהמק
 למבנה המחובר הן, תשתיתי שאינו וציוד תשתיתי ציוד לרבות

 פרטנית להנגשה ציוד למעט, למבנה מחובר שאינו כזה והן
 .למבנה מחובר שאינו

, בלבד ומותרת מכספי שנרכש רכוש הוא זה לעניין חריג 3.10.3.3
 שהתרומה ובלבד, עבודתה תופסק אם תהבעלו ייד על ילקחיש

 ולא למקרקעין או למבנה קבע של בחיבור מחוברת אינה
 המקומית לרשות או/ו הספציפי הספר בית לתלמידי ניתנה

 מיועדת שאיננה, לבעלות בתרומה מדובר אם. הספציפית
 ינותמעוני ההחדש הבעלות או/ו שהרשות, כאמור" צבועה"ו

 .הצדדים בין שאוהנ סדרוי, הספר יתבב להשאיר
 

, דין כל להוראות בהתאם הספר בית את להפעילמתחייב  הזוכה 3.10.4
 המנהליות וההוראות החינוך משרד של והפדגוגיות המנהליות ההנחיות

 אינן הרשות שהנחיות ככל ,המכרז עורכת המקומית הרשות של
 גוברות  כזה במצב שכן, ןדי כל או/ו המשרד הנחיות את סותרות
 .יןדוה שרדמה הנחיות

 בהתאם זה ובכלל דין לכל בהתאם לעובדיו שכר לשלם מתחייב הזוכה 3.10.5
, היציגים הארגונים עם שנקבעו, הרלוונטיים  הקיבוציים להסכמים
לחוזר  'א בנספח לנוסח ובהתאם החינוך משרד להנחיות בהתאם
 .4/2019מנכ"ל 

 תנאי) הכשירות לכללי בהתאם המוסד מנהל את למנות הזוכה מתחייב 3.10.6
 בהוראות כמתחייב(, יסודי-על ספר בית לניהול מועמד יםייבחהמ הסף

 וכן, החינוך משרד י"ע לזמן מזמן מתעדכנים שהם וכפי החינוך משרד
 בהליך יהיה המוסד מנהל של הבחירה הליך. דין כל להוראת בהתאם
 מנהל עם בתיאום בעייק( המכרזים ועדת)  הבחינה ועדת הרכב. מכרזי
 המקומית מועצהויכלול את נציג ה ינוךחה במשרד הרלוונטי המחוז
 ידי על שימונו, החינוך  משרד מטעם נציגים שני יכלול ההרכב. גדרה
להוראות משרד , ובכפוף החינוך במשרד הרלוונטי המחוז ת/מנהל
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 שלא מנהל ימונה לא כי, בזאת מובהר. החינוך כפי שיהיו מעת לעת
 .החינוך משרד  י"ע לתפקיד ומתאים ראוי אנמצ

 קיומן על להקפידהזוכה מתחייב  לבעלות המועברים ביםהתקצי בעניין 3.10.7
 :לןהל רותמוהא ההוראות של

 מהרשות או החינוך ממשרד אליו שיועברו התקציבים 3.10.7.1
 על. הספר בית תלמידי לקידום במלואם יושקעו המקומית

 ידי על צבושתוק התקציבים את להקצות להתחייב המציע
 בהתאם , בלבד מוסד ולאותו לייעודם תאםהב החינוך  משרד

 לבעלות יאפשר המשרד, זאת עם. החינוך משרד להנחיות
  6% עד של בהיקף תקציבית גמישות באמצעות וזאת רהתקו

כי  למען הסר ספק כאןיובהר ) העליונה החטיבה מתקציב
ש גישהכפי על פי הצעת הזוכה במכרז  תהיה בפועלורה התק
 תיתן התקורה. החינוך משרד להנחיות בהתאם, בפועל(וזכה 
 שונים לצרכים מענה תוך, ופדגוגיות תפעוליות לסוגיות מענה
 פי לע  הספר בית להפעלת הקשורים לו המחוצ או הספר בבית

  תתאפשר לא כי, יובהר ספק הסר למען. הבעלות החלטת
 קציבתמ, החינוך מוסד בכל הורים מתשלומי תקורה גביית

. הביניים חטיבת להפעלת הקשורות ומפעולות הביניים חטיבת
 או התקן בבסיס שאינן תקציביות לתוספות הנוגע בכל, כן כמו
 תיגבי פשרתתא לא, העליונה החטיבה לש ההפעלה סיסבב

 במסגרת אישור לכך ניתן כן אם אלא, אלה מתקציבים תקורה
 .שיינתן לאישור ובהתאם הספציפית התוספת מתן

 ההוראה שעות את להקצות תידרש הבעלות כי, יודגש 3.10.7.2
 .המשרד להנחיות בהתאם

 בתי בין תקציבים לנייד יוכלו בעלויותבהתאם להוראות חוזר המנכ"ל,  3.10.8
 94% לפחות ישירות יגיעו ספר תבי שלכל ובלבד, בבעלותן ספר
 זאת. הספר בית עבור המשרד שהעמיד ההוראה ומשעות ביםקציתמה

 משרד שיפרסם בנוהל לעמידה בכפוף שיאושרו, גיםחרי מקרים להוציא
 לתמהיל הנוגע בכל, החינוך משרד של הכללי המנהל ובאישור החינוך
 .ביירהמ התקורה קףיה את לשנות מבלי, ההוראה שעות של הביצוע
חוץ לרשות ם מוכל לנייד תקציבייובהר כי הבעלות שתזכה לא ת אולם,

בתוך האפשרי ד התקציבים , ותידרש להשקיע את מלוא ניוהמקומית
 . המצויים בהפעלתאשר קומית גדרה מבתי הספר שברשות ה

 דיווח החינוך למשרד להגיש תידרש פרסה בית לע הבעלות כי, יובהר 3.10.9
. המטה וברמת המוסד ברמת וההוצאות ההכנסות כלל אודות מלא

 שוטף תקציב) החינוך ממשרד שהתקבלו הכנסות יכלול הדיווח
 ממשלה ממשרדי תקציבים(, השוטף התקצוב רתבמסג שלא והכנסות
. ועוד ומתרומות מהורים מגבייה תהכנסו, קומיתמה מהרשות, אחרים

 ברמת והן המוסד ברמת הן, ההוצאות פירוט החינוך למשרד ידווח ןכ
 .החינוך משרד שיפרסם להנחיות בהתאם וזאת המטה

 עובדי כלפי העסקה במחויבויות לעמוד הבעלות על כי, יובהר 3.10.10
 .החינוך משרד ולהנחיות השכר להסכמי בהתאם ההוראה

 וגענב מפורט דיווח יקבל הספר בית של להמנה הוועד כי, יובהר 3.10.11
 .המקורות מכל, הספר בית משאבי כלל של לייעוד

 לסכומים מעבר הורים תשלומי לגבות שלאמתחייב  הזוכה 3.10.12
 שנקבעו לעקרונות ובהתאם החינוך משרד ידי על שנה מדי המאושרים

 חשבון של ניהול לגבי הדין ובהוראות החינוך משרד של ל"מנכ וזריחב
 .הורים לתשלומי ייעודי בנק

 לבית הרשמה דרך בכל להגביל או למנוע שלא בחייה מתהזוכ 3.10.13
 במסגרת לתמיכה הזכאים ילדים וכן מוגבלות עם ילדים של הספר
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 בכפוף, 1988–ח"תשמ, מיוחד חינוך בחוק כמשמעותה השילוב תוכנית
 .דין ללכ

 הוראות פי על יינתנו הורים שלומיתב הנחות כיהזוכה מתחייב  3.10.14
 הספר בית של ההנחות בוועדת וכי נוךהחי משרד והנחיות ל"מנכ חוזרי
 .המקומית הרשות של נציג נוכח יהיה

 
 
 
 

 

 מסמכי ההצעה:  .4
 

 המסמכים שלהלן: כלכל מציע יצרף להצעתו את 
 

בכתב )ככל  המועצהמציעים שנשלחו ע"י סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות ל .4.1
 שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע. 

  .שלו ליכל ותיאור המציע פרופיל .4.2
 לעיל. 2עיף רשים בסכים הנדכלל המסמ .4.3
 . או העתק תעודת עוסק מורשה אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה .4.4
 דהיינו: ,1976-תשל"וציבוריים ה גופים כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות .4.5

 
הוא  המעיד כיישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו א .4.5.1

יו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה מות שעלת והרשוונוסי החשבקאת פנ למנה
חוק מע"מ(, או שהוא פטור  –)להלן  1976וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

ותיו ולדווח למנהל על הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסוכי  מלנהלם
 .עליהם מס לפי חוק מע"מעסקאות שמוטל 

 .(3)'א כמסמךף רהמצוסח בנו, י עבודהדינ קיוםתצהיר על  .4.5.2
 

 
, בת פירעון עם דרישה ראשונה, בנוסח המועצהערבות בנקאית אוטונומית לטובת  .4.6

(, לפקודת אלף שקלים חדשים עשרים) ₪ 00002,של  ךבס, (4)'כמסמך אהמצורף 
 1.9.2020על הערבות להיות בתוקף עד ליום  .המועצה

 
 מובהר כי:

 
 עה. ההצלת מור תביא לפסיאי המצאת הערבות כא .4.6.1
הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע לדרוש  א רשאיתתה המועצה .4.6.2

הארכת הערבות כנדרש תהווה, -יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי
 כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.

רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמציע לא א תה המועצה .4.6.3
וקף יך את תלהאריסרב  ו/אוז, מכרעל פי מסמכי היעמוד בהתחייבויותיו 

לפיצוי בגין כל נזק ו/או  המועצהוזאת מבלי לגרוע מזכותה של בות, הער
 :וכן ,הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר

 
מכרז בערמה, בתכסיסנות או כל אימת שהמציע נהג במהלך ה .4.6.3.1

 חוסר ניקיון כפיים.ב
דע יאו מעה מט המכרזים מידע כל אימת שהמציע מסר לוועדת .4.6.3.2

 ויק.בלתי מדמהותי 
אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד  .4.6.3.3

 .האחרון להגשת ההצעות במכרז
אם המציע, אחרי שנבחר כזוכה במכרז, לא פעל לפי ההוראות  .4.6.3.4
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 פי מכרז זה.-כרז הנדרשות ליצירת ההתקשרות עלהקבועות במ
 

 .(6')אמסמך  חסנוב גוד ענייניםהיעדר קרבה והיעדר ני תצהיר .4.7
 

 חברה בע"מ:ע הינו ל שהמציככ .4.8
 

רשומה בישראל וכי  ,אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו חברה בע"מ .4.8.1
הדרושים  כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישוריםהינו פעיל וקיים; 

סמכי פי כל דין לחתימת המציע על מעל פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל 
י מסמכי המכרז הן של מורשי ת על גבהחתימו למכרז וכי צעתות ההגשהמכרז ול

חתימה מטעם המשתתף, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין וכי מורשי 
מסמך נוסף או החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל 

סמך מציע )מהצהרת העל )בשולי אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפו
 . נפרד( במסמךו א (ב'

תונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של תדפיס נעתק של ה .4.8.2
 מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. ,התאגיד

 
 :וראו חברה לתועלת הציב ככל שהמציע הינו עמותה .4.9

 
 .2020 אישור בדבר ניהול תקין לשנת .4.9.1
כי ל ובישרא הרשומ ,צחל"/עמותהע הינו אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המצי .4.9.2

; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים מתוקיי הפעיל הינו
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על 

הצעתו למכרז וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן מסמכי המכרז ולהגשת 
ין וכי דבר ועני לע לכמצית התף, מחייבות אשל מורשי חתימה מטעם המשת

חתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך מורשי ה
הצהרת נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי 

 .ך נפרד(במסמאו  המציע )מסמך ב'(
 

 .1מסמך ב'בנוסח המפורט בהצעת מחיר  .4.10
 

ורים ברכיב אמהנושאים הת ולהערככל המסמכים הרלוונטים להוכחת חוברת ובה  .4.11
בטבלה "פרמטרים בשיקול דעת לקביעה של  4יקול הדעת של הרשות כמפורט במס' ש

פעלת מסמכים להוכחת ניסיון בה :וןכג" ובכלל זאת ומבלי לגרוע ציון איכות במכרז
השכלתם ניסיונם  ;יים רלוונטיים לבית הספר נשוא המכרזמגמות ומקצועו יעוד

ח פיתו ;ומצטיינים שיםמתקכניות ללוי תלמידים , תורתם של בעלי תפקידיםוהכש
ן מסמך המפרט את המשנה וכוכיו"ב.  ;יותנויישום של דרכי הוראה  והערכה חדש

  תבי המלצה. נוסף מכ, ובהחינוכית של המציע
 

, מטעם זה בלבד המועצה , רשאיתים לעילכים האמורממהמסזה אי להצעתוהמציע  לא צירף
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי 
יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 

 המפורטים בה. 
 

שלימו שה כי יקם( בבקולם או חלכים )ציעלמ א רשאית לפנותטעמה תהו/או מי מ המועצה
מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת 

סיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמצא לנכון, ינ
 ."בלהסברים וכיו פגישות ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות,

 

 : צעהגשת הההאופן  .5
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
את כל מסמכי  מציעהיכניס  במעטפה א'יש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות, ע יגהמצי .5.1

 וללא הצעת המחיר ,הערבות הבנקאיתכולל המכרז וכל המסמכים שהוא נדרש לצרף 
כניס ות יש להאת שתי המעטפ . את הצעת המחיר ציעיכניס המ במעטפה ב' .(1)מסמך ב

 . בלבדמספר המכרז יירשם  י ועליההולמעטפה שלישית ללא סימני זי
 

במסירה אישית תופקד  המעטפה השלישית כאמור )ובתוכה שתי המעטפות הנפרדות( .5.2
עד  7.4.2020 יוםלא יאוחר מ, גדרה, 4פינס , רחוב המועצהין בבניבתיבת המכרזים 

  . 12:00  שעהה
 

מיום )ושא נוהל לבחירת גורם מפעיל בננכ"ל מיוחד בהתאם להוראות חוזר מ
(, הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת כאמור. הצעת המחיר 20.03.2019

 תבחן את הצעות המחירלא בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות, אך הוועדה  רשםיות תפתח
כות מזערי תנאי למעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ניקוד איבשלב זה. 

  .94/201"ל כחוזר מנל 2.12.2סעיף , וכפי שנקבע בהלןדרתו לכהג
 

יחתים את המעטפה  המועצהציג זים, שנבת המכרלוודא לפני הכנסת המעטפות לתי יש .5.3
 ושעת המסירה. ,המועצהחותמת בשם המקבל, 

 
 בהודעה בכתב  או כל מועד אחר, רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות המועצה .5.4

 למשתתפים. רשום( ו דוארקס ו/או/או פ )דוא"ל
 

המכרז, הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי  תתףשהמע מביבהגשת הצעתו  .5.5
 את לכל תנאי הסכם ההתקשרות.ובכלל ז

 
ההצעה תכלול את כלל מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי המשתתף בכל עמוד  .5.6

ות אסמכתאעיל והים המפורטים לוכן במקומות המיועדים לכך, וכן את כלל המסמכ
 הנלוות אליהם.

 
ו בות יהיון והערת אחת וכלל המסמכים לרבות הניסיידי ישות משפטי לתוגש עההצעה  .5.7

 על שם המשתתף בלבד.
 

 המציע לא יבצע במסמכי המכרז כל שינוי, תיקון, תוספת או הסתייגות.  .5.8
 

 המכרז  שהוא, במסמכי ערך המציע שינוי, תיקון, תוספת או הסתייגות מכל מין וסוג .5.9
רשאית, מטעם זה  המועצהו( תהיה תנו בהצעהשלמת הפרטים הנדרשים ממ )למעט

לבקש מהמציע לתקן או לחילופין שיקול דעתה הבלעדי, או לפי ההצעה  בלבד, לפסול את
לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים  המועצהאת הצעתו. בכל מקרה )גם אם 

 וכפי שנמסר למציעים. צהועהמע"י הוכנו ז, אשר הנוסח של מסמכי המכר

 
, 7.4.2020 למכרז זה הינו יום להגשת הצעות ןחרוד האהמוע .5.10

למועצה שיקול הדעת הבלעדי לשנות מועד זה   .12:00שעה הלא יאוחר מ

 .בהתאם לצרכיה
 

מועד הישיבה יובא  ,המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות המכרז
  לידיעת רוכשי חוברות המכרז.

 
 . ללא שתידון כלל חזר למוסרגשת ההצעות תוטפה שתימסר לאחר תום המועד להעמ .5.11

 
יום מהמועד האחרון להגשת ( יםמאה ושמונ) 180ה של לתקופ ףבתוק אהתה הצעכל  .5.12
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 180תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  המועצההצעות במכרז. 
 דרישה זו. ( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לוניםמאה ושמ)
 
עדת המכרזים, מטעם זה ה ומור לעיל, תהיהצעתו בהתאם לא לא הגיש המציע את .5.13

י המציע ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כ פסול אתבלבד, רשאית ל
הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או  בהיר אתים או ייתקן, ישל

 ו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.תיקון שצירף המציע ולראות את הצעת
 
 

 וצאות:כרז והוברת המ רכישת ח .6
 

 )שלא יוחזרו ₪ 002,0 תמורת סך של, צהעי המורדמשב לרכושאת מסמכי המכרז ניתן  .6.1
 בכל מקרה(. 

 
שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  ין וסוג, מכל מכל ההוצאות .6.2

במסמכי המכרז,  צאת הערבויות הנדרשותלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוכוב
 ל המציע. תחולנה ע

 
 

 : הבהרות ושינוייםגש מציעים, פמ .7
 

בלשכת מנכ"ל  0014:בשעה  23.3.2020ב' ביום יתקיים  חובה( וינאש) יעיםמפגש מצ .7.1
 א'.קומה  המועצה בבניין המועצה

 
ם נוספים לערוך מפגשים וסיורילבטל את המפגש ו/או תוכל, לפי שיקול דעתה  המועצה .7.2

 י. ול דעתה הבלעדיעים ו/או ליחידים ו/או לכלל המציעים, הכל לפי שיקלקבוצות מצ
 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  14:00 השעאוחר מהלא י 31.3.2020עד יום  .7.3
שאלות הבהרה  anat.koch@gedera.mini.il דואר אלקטרוניות  , באמצעלמועצה 

המכרז רוכשי חוברת  במכרז תופץ הודעה לכל יים. ככל שיהיו שינוWORD בקובץ בכתב
, מובהר כי יש לוודא שהפנייה התקבלה על מכי המכרזחלק בלתי נפרד ממס והיא תהווה

הבהרה לא לקבלת  הפנייה ור בדוא"ל חוזר. אי קבלת אישור ייחשב כישקבלת איידי 
 התקבלה. 

 
 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .7.4

 

 מס"ד

או מך המס
הנספח אליו 

 מתייחסת
 ההבהרה

סעיף פרק ו
 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    
    

 
 

 לחויש. חובה כי השאלות הלשאלות הבהר תהא חייבת לענותלא  המועצהיודגש, כי  .7.5
 עיל.ובמבנה, המוכתבים ל word בפורמט

 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל לכ .7.6

  .המועצהתחייבנה את  –תשובות בכתב 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו. המועצהכי כן יודגש,  .7.7
 

ת הצעות במכרז, להכניס שינויים שרון להגרשאית, בכל עת, עד למועד האח המועצה .7.8
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  המכרז, במסמכי יםותיקונ

ת כל רוכשי , בכתב, לידיעחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאווהתיקונים כאמור יהוו 
ידי רוכשי מסמכי -מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו-ורפו עלחתמו ע"י המציע ויציהמכרז, 
 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בלמועד האחרון להגשת  רשאית, בכל עת עד המועצה .7.9
השינויים . יםלשאלות המשתתפה במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובותיקונים 

 וכשי כל ר בכתב, לידיעת, יובאו ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
 . תודו להצעי-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלכי המכרזממס

 
 

 בחינת ההצעות:  .8
 

בתנאי הסף, אשר חבריה  מוקמת וועדה מקצועית לצורך בחינת איכות ההצעות ועמידה .8.1
 יועץ ארגוני לחינוך במועצה מר החינוך, יועמ"ש הרשות, אגף  מנהלתת, הרשו מנכ"ליהיו 

 . יחי וויינברגרמעו"ד ע אורי אסייד, יועץ המועצה למכרז
 

 שלבים, כדלקמן: בשלושהתיעשה  בו וכהחירת הזבבחינת ההצעות במכרז ו .8.2
 

 על ידי נו ההצעות בהיבט של האיכותלאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבח .8.3
תנאי למעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא . (מהציון הכולל 85%)עית המקצו הוועדה

 וציון ,בכללי 80-שלא יפחת מ יחדיו רכיבי האיכותמשל כל  קבלת ציון איכות משוקלל
 שיטת  .ו כחובהכל אחד מהרכיבים של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרלפחות ב 75של 
 וד תהיה כמפורט בהמשך להלן.הניק

 
את המקצועית תבחן הוועדה ניקוד האיכות, אי הסף ושקלול תוצאות נתלאחר בחינת  .8.4

ינימאלי מציעים שקיבלו את ציון האיכות המה לשכולל( מהציון ה 15%)הצעות המחיר 
, ותגבש מסמך המלצה מלא ורך השוואה של הציון הכולל במכרזלצ - 8.3 יףכמפורט בסע

 ור ועדת המכרזים. עב
 

 קמן: המחיר תהיה כדל ד עבור הצעתקוני .8.5
 

 לביטויויבוא  מהציון הכולל, 15% עד יקף שליהיה בה–ניקוד במסגרת "הצעת המחיר" 
 ים שיפורטו להלן, הרכיב 2אמצעות ב
 
ת )קרי, ככל שהבעלות תגבה פחואחוז התקורה שתגבה הבעלות מהחטיבה העליונה  .א

תקבל ניקוד גבוה יותר(. כך היא  ל הבעלות,ה רוחביות שפעילויות מטתקורה עבור 
ה של החטיבה מהתקציב הכולל ומשעות ההורא 94%בכל מקרה, לכל הפחות 

ובהתאם להנחיות  4/2019"ל מנככאמור לעיל בחוזר  הספר, תבבי קעויוש העליונה
 משרד החינוך.

 
  6 -ל 0 ןרה שביקולתת שיעור תניתן 

 
 נוסחת החישוב: להלן 

 
 המוצע שיעור ההנחה     

[   ____________      X   10 ] -  10 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

          6   
 
 

  שבר ולא נקודה מלאה. ניתן לתת  •

  :דבבל מאוגלדה טבלבזאת מצורפת  •
 ניקוד שמתקבל אחוז תקורה שהוצע

 ותנקוד 10 0
 ותנקוד 8.334 1
 נקודות 6.667 2
 נקודות 5 3
 נקודות3.3334 4
 נקודות 1.667 5
 נקודות 0 6
 

 
. לא ניתן להגיש הצעה בשיעור העולה על תקורה 0%ניתן להגיש הצעה בשיעור של  דהיינו , ** 

 ם חלקי אחוזיגם ב ןד יינתהניקו .6%ל תקורה ש
 
  –ממרכיב המחיר  5%עד  .ב
 התקורה מכספי, הספר בבית הבעלות של נוספות השקעותהתחייבות ל בעד יינתן . 1ב. 

 חיצוניים פרטיים ממקורות או( 6% עד) לבעלות דהמשר ידי על המותרת
 (. הורים תשלומי) משתתפים כספי או החינוך משרד מכספי שלא, לחלוטין

 
 מטה ותצאהו של זקיפה אול הספר בבית פרטניות השקעות על שמדובר, יודגש . 2ב. 

  .הספר בית לטובת
 

 חינוך מוסדות בין מניידת הספר בית על שהבעלות תקציבים, ספק הסר למען . 3ב. 
 .זה לעניין שלה העודף בניקוד להיכלל יכולים אינם

 
 .הספר בבית אלה ישירות להשקעות לכוונותיו בנוגע אסמכתאות יצרף המציע . 4ב. 

 
בתקופת כולן ו/או חלקן, וע ההשקעות ביצי ויות ואבייבהתח עמידהאי  יובהר כי  5ב. 

בבית  מפעילהמציע להיות  ע"י קבלת רישיון המפעיל םיים מיושנת ראחן שלזמ
מובהר כי , וכן דייאת ההסכם לסיומו המי, עלולה המועצה להביא ארז הספר

, עות שאליו התחייבשקסכום ההקבלת מאת הזוכה את למועצה תהא הזכות ל
למועצה קוצר בגין התחייבות זו כאמור. ה בסדר דין מיש תביעגזאת לה ובכלל

סיבה  לכמ פעילסכום המגיע למ לקזז מכל הזכות לחלט כל ערבות ו/או ף תהאא
פה , בחלוף תקווספותמידה ותמצא כי לא הושקעו כספי ההשקעות הנ, בשהיא
בידי  רהמפעיל מתחייב למסו .כאמור שנתיים מיום קבלת רישיון המפעילשל 

המועצה הוכחות לביצוע ההשקעות האמורות ובכל זאת אישור רו"ח של המציע 
 . נהלי המפעילשל מכדין ר חתום וכן תצהי עות כאמורכי בוצעו ההשק

 
כאשר סכום זה  .₪ 2,000,0000לה על סך של עות לא יות הנוספקעום ההשסכ  6ב. 

  . מלאים והשאר ביחס אליו 5% -יזכה את המציע ב
 

 נוסחת החישוב: להלן 
 

 ההצעה הנבחנת      
 _______________       X   5  
   הטובה ביותרההצעה    
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 עותצהם ייבחנו האשר על פיה( 85%)משקל המשקולות אמות המידה ורטו יפו להלן .8.6

 ' כאמור:אב לבש
 

במכרז לי ממקסימשקל  רז במכ רכיב קבוצת רכיבים מס"ד
רמטר לשקלול דעת בכל פ

 הרשות 
מהציון  10%ניסיון )רכיב איכות  .1

 הכולל( 
  המחולק:

 2%שנות ניסיון:  1-3
 4%שנות ניסיון :  4-6
 6%שנות ניסיון :  7-10

שנות ניסיון  10)לדוגמא מי שיש לו 
 (6%יקבל 

 
 ןכו

שניהל מספר רב יותר של  לגוף ןיתרו
חת מהשנים עד מוסדות חינוך בכל א

 מוסדות חינוך:  20לרף של 
 

 1% –מוסדות חינוך  1-10
 2% –מוסדות חינוך  11-19

 4%+ מוסדות חינוך 20

 10% ניסיון הבעלות 

מהציון  5%מלכ"ר ) –כות רכיב אי .2
 הכולל(

עדיפות למוסד 
 ללא כוונת רווח 

5% 

 3. 
 

ל בסיס נתוני התמונה יכות עארכיב 
הכולל(  מהציון 50%)החינוכית 

 . יית משרד החינוךלהנח בהתאם

אחוז  -1משתנה 
 . הזכאות לבגרות

 

8% 
 

אחוז  -2משתנה 
 בבגרות  מצטיינים
 

5% 

 יאחוז -3משתנה 
  יח"ל 5 ניגשים 
 יקה מתמט
 

6% 

 5אחוז  -4משתנה 
 יח"ל אנגלית

 

6% 

טוהר  -5נה משת
  בחינותה

  

5% 

 –– 6משתנה 
 מניעת נשירה

 

5% 

 וסגי– 7 –משתנה 
לצה"ל /שירות 

 -לאומי 
 

5% 

 5%  שילוב-8משתנה 
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במכרז לי ממקסימשקל  רז במכ רכיב קבוצת רכיבים מס"ד
רמטר לשקלול דעת בכל פ

 הרשות 
 
 – 9משתנה 
  באלימותמעורבות 

%5 
 
 

 50%לי ימסה"כ מקס

אים ראה נוש עת של הרשות רכיב איכות שיקול ד .4
 מצורפים להלן 

20% 

 נקודות 85עד   סה"כ 
 
 
 
 
 
 20% –ז ון איכות במכרפרמטרים בשיקול דעת לקביעה של צי -בטבלה  4 "דסמ
 

 

מנכ"ל  רעה בחוזהמופישימה רך הים מתופרמטר מס"ד

4/2019 

 אחוז מהציון הכולל

 ומקצועות מגמות בהפעלת המציע של ניסיון  .1
 .המכרז נשוא הספר לבית הרלוונטיים ייעודיים

2% 

 תפקידים בעלי של וניסיונם רתםהכש, השכלתם  .2
 תפקידים בעלי שאינם הבעלות במסגרת שונים
, פ"מו אנשי, ל"מנכ כגון) עצמו החינוך במוסד

 (.ב"וכיוצ מנהל אנשי, פדגוגיים מדריכים

1% 

 המציע של מטה עובדי של וניסיון הרהכש, לההשכ  .3
 ובתחום התפעולי בתחום, וגיהפדג בתחום
 . העניין לפי, הפיננסי

1% 

 מנגנון לו ויש חינוכיות תוכניות למפעי המציע  .4
 .מתקשים תלמידים של לליווי

2% 

יות ויש לו מנגנון ללוי המציע מפעיל תוכניות חינוכ  .5
 למידים מצטייניםשל ת

2% 

 והערכה למידה, הוראה דרכי של ויישום פיתוח  .6
 .יעהמצ י"ע חדשניות

2% 

 בתי מנהלי מול להוינ יכיהלות מידע קיפותש  .7
 .החוץ וגורמי החינוך משרד, הרשויות, הספר

2% 

 כסה"  12%  כ ניקוד:סה"
 

 ניקוד יים למועצהפרמטרים ייחוד דמס"

ן סיוע, ליווי, ייעוץ כלכלי מת -ליווי מנהלים  .1
קבי ולאורך זמן של המנהלים מנהלי וארגוני ע

 שנתי. 6-החטיבות ומנהלי ה

4% 

עבודה,  צוותיפיתוח  –י שאנורם ההגו פיתוח  .2
פיתוח צוותי אורך ורוחב, השתלמויות מורים 

כלים חדשניים ופיתוח הצוות, העשרת הידע ומתן 
תלמידים וליווי  ואפקטיביים להתמודדות עם

4% 

 : הערות עם[ 1אל]
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 מורים באופן כללי. 
 כסה" 8% כ ניקוד:סה"

 

 

 כללי   .9
 

נו ידהי ,תרורפי הגבוה ביהמצע שיקבל את הניקוד ר לעיל ולהלן, המצילאמו כפוףב .9.1
 יוכרז כזוכה במכרז. ,חיבור ניקוד האיכות עם ניקוד הצעת המחיר

 
נאיה בשל מחירה, ת רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירההמכרזים עדת ו .9.2

ועדת ן שלדעת אופ, בלדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזאו בשל חוסר התייחסות 
 . רשנדמונע הערכת ההצעה כ המכרזים

 
לדרישות או רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות כרזים מועדת ה .9.3

 נדרש. כ מונע הערכת ההצעהעדת המכרזים ו, באופן שלדעת המכרז לנתונים שבמסמכי
 

וליה תהא רשאית להביא בחשבון שיק המועצהגרוע מכלליות האמור לעיל, י למבל .9.4
 המציע,של  יתנותו הפיננסיותאו ריו, יכולתוסיונו, כישויתו, נמינובבחירת ההצעות את א

  בעבר.המציע אחרים עם ושל רשויות מקומיות וגופים  המועצהואת ניסיונה של 
 

לגופים אחרים לפי סעיף זה, לפנות ה גרת בדיקותירשאית, במס המועצהתהיה  עוד .9.5
ת בר המציע ומידפרטים בדלבירור  או מוסדות חינוךעבורם הפעיל המשתתף בתי ספר ו/

לבקש ולקבל  המועצה רשאיתא לצורך כך, תהן מקיום התחייבויותיו. ושביעות הרצ
ף פעולה והמציעים מתחייבים לשת אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר ,מידע כלמהמציעים 

 . , ככל שיידרשצהועהמעם 
 

לפי ראות להסיק מסקנות  המועצהית רשאבו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, במקרה  .9.6
 .סול את ההצעהואף לפ עיניה

 
לשביעות רצונה  יםפרטים ו/או הבהרות נוספממי מהמציעים רשאית לדרוש  המועצה .9.7

רוך מטעמה לע ו מיו/א המועצהכמו כן, רשאית גם לאחר פתיחת ההצעות.  ,אהמל
 המציעים לצורך בחינת ההצעות. בבתי ספר שלביקורים 

 
 לבטל וו/א םק מהחל או כל השירותיםצוע את רת על זכותה למסור לביומש המועצה .9.8

פי , לפי ראות עיניה וכבין מספר מציעים זכייה במכרזאת ה פצלאו ל/ו את המכרזו
  שתמצא לנכון. 

 
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  ,למועצה רות מכי המכרז שמוכל הזכויות במס .9.9

 . רז זהמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכלעשות כל שימוש במס
 
קבע כזוכה את תנאי ימשתתף שהצעתו תכל אית לאכוף על כזא הת המועצה .9.10

 .במכרזו הצעת

 
 

 זכייה והתקשרות: הודעה על .10
 

במכתב רשום או כה, לזו המועצהכך תודיע על  ,ם קביעת הזוכה במכרזע .10.1
 באמצעות הפקסימיליה. 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

י המצורף למסמכ למסמך ג'בהתאם  ייחתם הסכם לבין הזוכה המועצהבין  .10.2
 רז. המכ

 
 ועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים ממם וי 7תוך  .10.3

 להמציא בהתאם למסמכי המכרז. והאישורים שעליו
 

 ,לכניסתו לתוקף של ההסכם וכתנאים ת שנת הלימודיימים לפני תחיל 10עד  .10.4
להסכם )מסמך ג'(  3בסעיף ישורים הקבועים יידרש הזוכה להמציא את כלל הא

זכות הברירה להאריך  למועצה ) הספר על שמוית ת בללרבות רישיון להפע
 .דעתה( מועדים אלו בהתאם לצורך ולשיקול

 
תוך , לעיל 10.4-ו 10.3 פיםבסעי כל התחייבויותיו כמפורטלא מילא הזוכה אחר  .10.5

אשר  םיותר מהמסמכימציא אחד או שם ולרבות אם לא ה התקופה האמורה
לבטל את  המועצה, תהא רשאית עתוצתו ו/או חזר בו מהעליו להמציא נוכח זכיי

ו/או סעד נוספים העומדים  וזאת מבלי לגרוע מכל זכות במכרז תו של הזוכהזכיי
במקרה  המועצהתהא רשאית כן כה. תחייבויות הזוכח הפרה זו של הלזכותה נו

והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחר, מציע מכל  שירותיםהזמין את הלזה 
 . כל דיןפי -עלפי המכרז ו/או -על עצהוהמחרים להם זכאית א
 

ימציא אחד או יותר מהמסמכים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה והזוכה לא .10.6
זכאית  המועצה, תהא הסכםחתום על היל ו/או לא יעל 10.3המפורטים בסעיף 

 בגין ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ים(₪ )אלף שקלים חדש 1,000לסך של 
ן, ועד למועד ילעיל, לפי העני 10.3 ים הנזכרים בסעיףועדהמ םום איחור מתוכל י

 , לפי המועד המאוחר שביניהם. הסכםהחתימה על ה המצאת כל האישורים או
 

זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו ואינם ה אםבהר, כי יו עוד .10.7
הבנקאית שבידה  להגיש את הערבות המועצהרשאית , תהא ועצהמהבשליטת 

וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את  הייבגל
 .הפסד שייגרם לה בגין כך על כל המועצה

 
במכרז באשר לאי זכייתם.  ליתר המשתתפיםתיתן הודעה בכתב  המועצה .10.8

 .שר עם השתתפותם במכרזתצורף הערבות שהומצאה על ידם בק להודעה
 

 

 :ביטול המכרז .11
 

או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  ף המכרזהיקאת  רשאית לצמצם ועצהמה .11.1
לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, 

רישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי שלא יעמדו בד בלתי סבירות, או
 ציב וכיוצא באלה. בלוחות הזמנים, בעיות תק

 
תהא  המועצהזאת, כי ר בובהממור עפ"י כל דין, בנוסף לאמור לעיל ולא .11.1.1

רים לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמק –אך לא חייבת  –רשאית 
 האלה: 

 
ר שאלות מכרז ו/או לאוהתברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי ה .11.1.2

רישות במפרט או בדההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות 
ם יים / דרישות מהותיהמפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונ

 ם.רט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמיהמפמ
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר  יש בסיס סביר להניח .11.1.3
 צור הסדר כובל.לו בניסיון ליו/או פע

 
יעים במכרז ו/או על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ המועצההחליטה  .11.2

טענה כלפי  או/ה ושה ו/או דריכל תביעהמכרז  למי מרוכשי מסמכי
 ו/או כלפי מי מטעמה. המועצה

 
 
 

           
 

       
 

 _____________________ 
 יואל גמליאל

 רהראש המועצה המקומית גד  
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 

 6/2020' רז מסכמ
 (1)'מסמך א

 נוהל רישוי והכרה תש"פ
 החינוך רדשמ

 

  החינוך רדשמ נוהל רישוי והכרה תש"פ
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 

 6/2020מס' ז כרמ
 (2)'מסמך א

 מסמכי הערכה

 פרטים על המשתתף  .1
       ף:שם המשתת .1.1
          מס' הזיהוי: .1.2
        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3
        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4
         תפקיד איש הקשר:  .1.5
          טלפונים: .1.6
          פקסימיליה: .1.7
         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 :ניסיון המשתתף .2
 

הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה  המציע
התחנכו מדי שנת לימודים חד ם יההעליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבשני

הלימודים האחרונות  . לחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות)אלף( תלמידים 1000לפחות 
יון כדין במדינת ישראל, שבו התחנכו בממוצע ליונה בעל רישמוסד חינוך בחטיבה הע

 .ידים)אלף( תלמ 1000
פר ית הסב שם מס"ד

 מקיףכוני/ההתי
 

שם הרשות 
 המקומית

מס' 
 דיםיתלמ

 

איש קשר 
במחלקת 
החינוך 
ברשות 

 המקומית

טל' איש 
 קשר

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

   חתימת וחותמת המשתתף: _____________תאריך: 
 

 עו"ד  אישור  
)להלן:   ____ח.פ. _______________        עו"ד של   מ ני הח"א
בשם  _____________ ______על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

ההתאגדות של   וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי , כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטותהמשתתף
ייבת את  מח עילל וכי חתימת ה"ה המפורטים  רה זו על הצהמשתתף חתימת ההמשתתף ועל פי כל דין ל 

 המשתתף. 
__________________  _________________            

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                              תאריך
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 
 

 6/2020' מכרז מס
 (3)'מסמך א

   על קיום דיני עבודהתצהיר 

 
 

 קיום דיני עבודהתצהיר בדבר 

 
ת האמת וכי זהרתי כי עלי לומר אאני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהו

 דלקמן: ן, מצהיר/ה בזה כה כאעש לא ם בחוק אםים הקבועייה צפוי/ה לעונשאה
 
 
שהוא הגוף  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .3

 ( בעקבות פרסום מכרז מס'"המועצה)להלן: " מועצה מקומית גדרה המבקש להתקשר עם 
 .המציעזה בשם ת תצהיר הנני מוסמך/ת לת מצהיר/ה כיני . א"(המכרז" – )להלן 6/2020

   
ב לחוק 2רתם בסעיף כהגד" עבירה" -ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .4

 קיום דיני עבודה"(, תחת הכותרת "חוקה" – )להלן 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
ונחים אלה וכי תם של מי משמעוסברה ל". אני מאשר/ת כי הותנאי לעסקה עם גוף ציבורי –

 .מבין/ה אותם אני
 
( המציע לא הורשע ב לחוק2ני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף נה .5

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים,  –בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
( או, 31.10.02ום שנעבר לאחר י ,1987 -ימום, התשמ"זאו לפי חוק שכר מינ 1991-התשנ"א
תר ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביו2ו )כהגדרתו בסעיף אלי יקהל זעמציע או ב, הלחלופין

או לפי חוק  1991-, התשנ"אעבירה עפ"י חוק עובדים זרים –משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
גשת ועד האחרון לה(, אולם במ31.10.02 , שנעבר לאחר יום1987 -שכר מינימום, התשמ"ז
 רשעה האחרונה.הה דועממה לפחות הצעות במכרז, חלפה שנ

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6
 
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 אישור 

 
די רשמ רשא__, ______, עו"ד מ.ר. ____פיע בפני, ____________וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו , ה_______מר/גב' _____ברחוב ____________, 
אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל   קוחהאמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב להצהיר את
 בפני.  ווחתם עלי
        ____________________   

 הדיןמת עורך חתי                                           
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 

 6/2020ס' ממכרז 
 (4)'מסמך א

 נוסח ערבות מכרז  

 לכבוד 
 גדרה מועצה מקומית 

 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

"( המבקשיםעל פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: "
ם( אלף שקלים חדשי עשריםח  )ש" 20,000של  ילוק כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה כלפיכם לס

יות להבטחת מילוי כל התחייבו 6/2020 תפות המבקשים במכרז מס'השתעם  וזאת בקשר
 המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

 

דרישתכם הראשונה מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

באופן שתכם בתהליך כלשהו או דריס או לנמק את בלי להטיל עליכם לבסבכתב שתגיע אלינו, מ

ך אחרת ומבלי ם בתביעה משפטית או בכל דרוש את הסכום תחילה מאת המבקשילדראו  כלשהו,

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

רישות, חת או במספר דל הסכום הנ"ל בפעם אאתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו ש
כם לא יעלה הסך בלבד, בתנאי שסך דרישותי נ"לם הוסת לחלק מהסכשכל אחת מהן מתייח

 הכולל הנ"ל.
 
 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע
 

 ועד בכלל. 1.9.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 
 

 היא.הסבה בכל צורה שערבות זו אינה ניתנת להעברה ול
 

 
 

 רב  בכבוד
 ()בנק/
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 

 6/2020מכרז מס' 
 (5)'מסמך א

   תצהיר היעדר הרשעות
 
 

 היעדר הרשעות  תצהיר

לומר את האמת וכי לי י עכ___________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי ח"מ _אני ה
 ים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: קבועאהיה צפוי/ה לעונשים ה

 
 
שהוא הגוף  "(המשתתף" –הלן _______________ )ל_________הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

. אני מצהיר/ה כי הנני "(המועצה" – הלן)ל מועצה מקומית גדרה עם ר קשהמבקש להת
 .המשתתףזה בשם יר תצה מוסמך/ת לתת

  
השנים שקדמו  10-מי מבעליו ו/או מי ממנהליו לא הורשע ב הנני מצהיר בזאת כי המשתתף .2

הפרת אמונים ו/או שוחד ו/או תיאום  למועד הגשת ההצעות במכרז בעבירות מירמה  ו/או
 ן.ו/או עבירות שיש עימן קלוז כרמ

 
 
 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז .3

 
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 
 
_, פיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. ________וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

שי, ולאחר באופן אימוכר לי , ה____________ ב'ג/די ברחוב ____________, מררשמ רשא

ן, אם לא יעשה כ קוחהיה צפוי לעונשים הקבועים בי יוכ תשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמ

 בפני. ואישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עלי

 

                                             ___________   _______________ 

 עורך דין     תאריך    
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 

 6/2020מכרז מס' 
 (6)'אמסמך 

 תצהיר היעדר קרבה
   והיעדר ניגוד עניינים

 
 היעדר קרבה והיעדר ניגוד עניינים תצהיר 

 
אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 כדלקמן:כן מצהיר בזה לא אעשה  אם חוקלעונשים הקבועים ב
 

 -)להלן  מועצה מקומית גדרה של  6/2020תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס'  .1
__________________________ )להלן: יחדיו ולמען הנוחות   ובשם המציע המכרז(

 ."המציע"(
 
של  שותפואו נו קרובו, סוכ ואינחבר מועצה ו ואינהמציע ו/או מי מטעו הנני מצהיר  א. .2

 18-ב האו של מי שכיהן כחבר מועצ מועצה מקומית גדרה ן במועצה מכהחבר 
 .האחרון להגשת ההצעות למכרזהחודשים שלפני המועד 

 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. -לעניין זה "קרוב" משמעו        

 
סוכנו של עובד  ופו אשות בן זוגו, ואינו מועצהעובד  ואינ המציע הנני מצהיר כי ב.    

 .צההמוע
 
התאגיד( -________ )להלן ____אני משמש כמנהל של תאגיד _______________ א. .3

 וסמך לתת תצהיר זה בשמו.כרז, ומאשר מגיש הצעה למ
 

, בן זוגו, שותפו או סוכנו שהנו בעל מניות מועצה מקומית גדרה אין בתאגיד עובד של  ב.
 יד. התאגעיקרי בתאגיד או מנהל של 

 
תפו של שו או ו)א( לעיל(, סוכנ 2מעותו בסעיף מועצה, קרובו )כמש אין בתאגיד חבר ג. 

-ב מועצהבשל מי שכיהן כחבר מועצה  או מועצה מקומית גדרה חבר מועצה מכהן ב
מהון או  10%-החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למכרז, אשר יש לו יותר מ 18

 או עובד אחראי בחברה. מנהל -עתי ו/או אמונתי ידי טבלמי -רווחי החברה או שהוא 
 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  ועצהמהל שידוע לי, כי ועדת המכרזים  .4
 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה כוזבת.

 
 

        __________________ 
 חתימה           

 אישור
 

ני מר ע בפביום _____________ הופי כיר אני, __________________עו"ד, מאש
ס' ______________ ולאחר ז מת" א____________________המוכר לי אישית/נוש

מר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן ו לושהזהרתיו כי עלי
 אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

 
        _________________ 
 ,עו"ד         

 
 .3ק את סעיף מחוש ליהוא אדם פרטי יינתן תצהיר זה על ידו ו המציע במכרזהערה: כאשר 

תן התצהיר על ידי מנהלו או על ידי בעל המניות העיקרי בו כאשר המציע במכרז הוא תאגיד יינ
 .3וימולא סע'  2וימחק סע' 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 
 

 6/2020מכרז מס' 
 (7)'מסמך א

רשימת מסמכים להגשה  
 בדיקה  טבלת

 סמכים להגשה ת מלטב
 

בידי מגיש ההצעה לוודא כי כלל המסמכים הנדרשים ממנו הטבלה המפורטת להלן נועדה לסייע 
 במכרז הוגשו על ידו. אין בסימון טבלה זו על ידי המשתתף כדי לאשר כי אכן הוגשו המסמכים

ל שורך בצירוף וסר כלשהו בטבלה כדי להעיד על אי צן בח, אים הצהיר המשתתף שהגישותא
 .שהתבקש במסמכי המכרז סמךמ
 

 אין יש  מסמך תיאור ה
מלא בכל המקומות בו יש להשלים נתונים חתום  (2מסמך א')

 כדין על ידי המשתתף.

  

ימן קלון הרשעות בעבירות שיש ע הצהרה ואישור על היעדר

 .(5מסמך א')בנוסח 

  

ובנוסח  .64יף עבס ט₪ כמפור 0,0002ערבות בנקאית מקור ע"ס 

 .(4)מסמך א'

  

   .העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

ככל  ,סט מלא של מסמכי המכרז כולל מסמכי הבהרות שנשלחו

 ו.לחנשש

  

ומסמכים אודות חוברת וכן  המשנה החינוכית של המציע

הוכחת ניסיון נדרש ולצורך ניקוד איכות כאמור ב"פרמטרים 

 .ון איכות"של צי

  

   רשה.ת עוסק מוהעתק תעוד

   אישור על ניהול ספרים/פנקסים.

   .(3מסמך א')יר קיום דיני עבודה בנוסח התצ

   .(6מסמך א')בנוסח  והיעדר ניגוד עניינים תצהיר היעדר קרבה

 יצורפו: מחברה בע"ככל שהמשתתף הינו 

שם התאגידים של המשתתף בספרי ר תדפיס נתונים עדכני

של המשתתף )אין צורך בפירוט  הרלוונטי לסוג ההתאגדות

 .ם(שעבודי

  

   במסמכי המכרז כמפורט שור עו"ד או רו"ח יא

 :חל"צ/"עמותהככל שהמשתתף הינו "

 2020אישור ניהול תקין לשנת 

  

של  גיד מסוגואמת שדוחות כספיים תקינים בהתאם לנדר

 כמפורט בסעיף. המציע
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

שקיע בבית אסמכתאות לעניין ההשקעות שהמציע מתחייב לה
 הספר.

  

   . ם חתומים כדיןעותקיי בשנ(, 1מסמך ב'הצעת מחיר )
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 6/2020מכרז מס' 

 'סמך במ
 הצעה והצהרת המשתתף 

 

 המשתתף הצהרת
 

, מגישים בזאת הצעתנו, זזהירה את כל מסמכי המכרנה בחי אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו
 בים בזה כדלקמן: ומתחיי ריםמצהי

 
אנו בעיון, בחנו בקפידה, והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתנו זו מוגשת רק .1

יג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של בהתאם לאמור שם. לא נצ
 ו תנאיו ואנו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור. ו/ארז כמסמכי המ

 
מתייחסים לשירותים הנדרשים במסגרת את כל הנתונים הז, מכרו, לפני הגשת הצעתנו לקנבד .2

התקשרות והתמורה וכן בחנו את המכרז, לרבות היקף השירותים, המועד לביצועם, תקופת ה
ינו עפ"י מסמכי המכרז, החוקים, יותיבויכל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התח

, ובהתאם לרבות נהלי משרד החינוך ייםהדרישות והנהלים הרלוונטל, התקנות, חוזרי המנכ"
  לכך ביססנו את הצעתנו. 

 
ים הקשורים לביצוע ובדקנו את כל הגורמ ובסביבתו בית הספרב תי לבקר,יכול /ביקרנו .3

 . םו/או העלולים להשפיע עליה שירותיםה
 

ואנו , ובהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנ נוצעתהאת  אנו מגישים .4
ל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה במסמכי המכרז ולא נציג כלכל האמור  מסכימים

 . נות כאמורו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טע
 

שנעשו בעל פה על הם כלש לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות .5
 רז בלבד. מכור במסמכי ה, אלא על האמעמהו/או עובדיה ו/או מי מט המועצהידי 

 
אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע  .6

המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי  נשוא שירותיםה
אדם וכוח הרש הנדהטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת לנו  שין כו המכרז

ואנו מתחייבים לעשות כאמור במסמכי המכרז  שירותיםה מן על מנת לבצע אתוהמיוקצועי המ
 . אם נזכה במכרז כן

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואים הנדרשים מהמשתתפים במכרז אנו עומדים בכל התנ .7

דה ולא במייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי ראיול זשבמסמכי המכר
ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד המפורטים דלעיל,  ישור מןו/או א מסמךנצרף 

או ולדרוש חקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות ל
חת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, ש להוכידרר ישמסמך נוסף אתנו להציג כל מידע/מא

וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך  תיםרושילביצוע ה מון, התאמתנוהמיאפשרויות 
 צעה. כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הה

 
ל א כבל זם הכלולים במכרלבצע את כל ההתחייבויות והתנאיאנו מקבלים על עצמנו  .8

מחייבת  רבות בהסכם,ת מכרז זו, לוברכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחת. הסתייגו
 גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה. אותנו 

 
שירותים בהסכם, נבצע את התתקשר איתנו  המועצההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז ו .9

ת והוראות כל דין, לפי יחוהבט , בהתאם למסמכי המכרז, הוראותםנשוא המכרז בשלמות
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 . המועצה ןלשביעות רצון, עתנו להלמחירים הנקובים בהצה
 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10
 

יום  180ותהא תקפה במשך  ,ניתנת לביטול או לשינוי בלתי חוזרת ואינה נההצעתנו זו הי .11
 רכתתהא רשאית לדרוש הא המועצהידוע לנו, כי עות במכרז. הצ גשתהמהמועד האחרון ל

יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי  180תוקף ההצעה למשך 
פי -על המועצהתרופה אחרים להם זכאית  , והכל מבלי לגרוע מכל סעד אושחזר בו מהצעתו

 . כל דיןפי -עלהמכרז ו/או 
 

וזרת, ח-עה לאהצ משוםכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,מיםיאנו מסכ .12
כרת הסכם ייובקבלתה על ידכם  1973 –)חלק כללי(, תשל"ג וק החוזים לח 3ף כאמור בסעי

  . ניכםימחייב בינינו לב
 

אלף שקלים  עשרים)₪  20,000 הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית ע"ס להבטחת קיום .13
 בנוסח המצורף למכרז. ו, המכרזעל פי הוראות  ףוקתב חדשים(

 
מציא את כל נ עד שנידרש לכך על ידכם,ומב כימתחייבים  תתקבל, אנו תנוהיה והצע .14

, יצועהבערבות  לרבות המכרזלהמציא בהתאם למסמכי נו המסמכים והאישורים שעלי
   הביטוחים.אישור על עריכת ו
 

חד או יותר מהמסמכים המפורטים א אמצינלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .15
, תהא בהתאם להצעתנו שירותיםע האחר התחייבותנו לביצו לאנמ ו/או לאבמסמכי המכרז 

יום כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל  (₪)אלף  ₪ 1,000זכאית לסך של  המועצה
ל ת כאין, ועד למועד המצי, לפי הענבמסמכי המכרזאיחור מתום המועדים הנזכרים 

 . המועד המאוחר שביניהם אישורים, לפיה
 

מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה אנו  ייבויותינו,י לא נעמוד בהתחלשההיה ומסיבה כ .16
וסכמים וקבועים יה על ידכם כפיצויים מינו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביעל יד

 ייגרמו לכם.  ם שסדיפמראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם לפיצוי בגין כל הנזקים והה
 

ו התאגיד בשמ ועות במסמכית והסמכויות הקבטרואנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המ .17
פי דין -כל מניעה עלאין מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 ם לחתימתנו על הצעה זו. או הסכ
 

 זו:נו הצהרתשל אה לאת משמעותה המו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .18
 

 ___הוי: __________זי שם המשתתף: ____________________ מס'
 _______ טל: ______________ ד(: __________ולל מיקוכתובת )כ

 _ דוא"ל: _____________________  _______________פקס: 
 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________

 :______________________וחותמת חתימה  ___ _____ :תאריך
 
  דעו" ישורא
 

______________ )להלן:  _____ ח.פ.      "ד של עו  אני הח"מ
______________ יום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה _____ב"( מאשר בזה כי המשתתף"

ים על פי מסמכי ההתאגדות רושהד םבשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורי
לעיל מחייבת את ת ה"ה המפורטים הרה זו וכי חתיממת המשתתף על הצלחתי של המשתתף ועל פי כל דין

 המשתתף.
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

______________ _______________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                                 תאריך       

 
 

 6/2020מס'  מכרז
 1מסמך ב'
 ההצעה 

 

 מחירכיב ר – תתףהצעת המש 

 
קראנו אנו הח"מ  __________________ מספר זיהוי _____________________ לאחר ש

 בית הספרלהפעיל את   עיםימצ אנו המכרז וחתמנו על ההצהרה שבמסמך ב' לעיל מסמכיאת 
 :עור שלישל" ב"דמי ניהובמכרז תמורת  כהגדרתו

 
אחוזים( _________________)_______________ובמילים:______%____ .1

 .רה בלבדתק 6% -ל 0%ן ניתן למלא בימובהר כי ) בית הספרמתקציב  
 

 :הערות
 
 .6%ע שיעור העולה על לא ניתן להצי. 0%ניתן להציע שיעור הנחה  .1
קציב המתקבל ממשרד החינוך לצורך הפעלת של הת הסכום -משמעו  "תקציב בית הספר" .2

ו/או תשלומי  ו/או שעות הוראה , לא כולל תקציבי פיתוחבלבד לכל שנת לימודים בית הספר
 הורים ו/או גיוס תרומות וכיו'.

משרד החינוך ולא מתקציבי  ען הסר ספק כי דמי הניהול ייגבו אך ורק מתקציבר למהמוב .3
 .כל תמורה אחרת המתקבלת מהפעלת מבני בית הספר ת, תשלומי הורים ו/אופיתוח, תרומו

)ככל  בתקופת החוזהערך מוסף, בשיעור שיהיה בתוקף מעת לעת  מס יםכוללדמי הניהול,  .4
 .שעל העסקה חבה חובת תשלום מע"מ(

לרבות  ולל, קבוע וסופי, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא,כשיעור ו/או סכום דמי הניהול יהיה  .5
ר עבודה ו/או עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה )לרבות שינוי קב שינויים כלשהם בשכע

 .״מ( ו/או מכל סיבה אחרתר המעבשיעו
או תקורות נוספות מעבר \היה רשאי לגבות עמלות וילא  ילהמפעובהר כי למען הסר ספק י .6

 .לדמי הניהול
 תהא באחוזים עד שתי נקודות אחרי הנקודה העשרונית.ההצעה  .7

 
 

 
 שלסך  – 4/2019לחוזר מנכ"ל  3.2בהתאם לקבוע בסעיף ספר: השקעות בבית ה .2

 .השקעה נוספת ₪ _________________
 

 הבהרה: 
 .  ₪ 2,000,000 -ניתן לרשום לא יותר מ

 השקעה.  ₪ 0 הצעה של משמעו מתןלוי אי מ
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 6/2020מכרז מס' 

 מסמך ג'
 הסכם 

 

 גדרהב _______________בית ספר  הסכם לניהול והפעלת
 ______שנת  _____בחודש  ______ביום שנערך ונחתם 

 
 

 גדרה  מועצה מקומית בין:
 טל': __________ ; פקס: __________ 

  
 "(ועצההמ)להלן: " 

 
 
 

 ______________ בע"מ______ לבין:
 ח.פ_______________ 

 מרחוב: ___________________ 
 _________________ ; פקס: __טל: _________ 

  
 "(ילהמפע)להלן: " 

 
 
 

)להלן:  ________ספר  ביתלהפעלת  6/2020פרסמה מכרז מס'  המועצה  להואי
 (;"המכרז"
 

הצעתו למכרז וועדת והמפעיל ביצע את כלל הבדיקות הצריכות על ידו והגיש   והואיל
בהחלטתה  , על בסיס הצהרותיו של המשתתף והמסמכים שהציג בפניה,המכרזים

צעתו של המפעיל וביום יר לקבל את ההמליצה לראש הע ________מיום 
 צת ועדת המכרזים;ר את המלקיבל ראש העי ________

 
( שם בית הספר) "ארז"בית הספר יפעיל וינהל את  המפעיל לתנאי המכרז ובהתאם  הואילו

הכל בהתאם לאמור בהסכם זה בתנאים ובתמורה הקבועים  "(בית הספר)להלן: "
 בו; 

 
 כם כדלקמן:לפיכך, הותנה הוצהר והוס

 

 מבוא .1
 

 יו.מנו ובחזקת תנאפרד מזה מהווה חלק בלתי נ המבוא להסכם .1.1
 בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.הכותרות בהסכם נועדו לשם הנוחות  .1.2
להיות  סכם זה. בכל מקום בו עלולהנם חלק בלתי נפרד מהמסמכי המכרז כולו ה .1.3

 גברו יתר מסמכי המכרז. רה בין החוזה לבין יתר מסמכי המכרז, יסתי
 ו הם:הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואל .1.4

 
 .)יצורף אחר הזכיה( רשימת עובדי בית הספר לרבות פרטי וותק ודרגה - נספח א' .1.4.1
 .ה()יצורף אחר הזכי .ספררשימת ציוד בבית ה - 'בנספח  .1.4.2
 .אישור על עריכת ביטוחיםנוסח  -נספח ג'  .1.4.3
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 וסח ערבות ביצוע.נ -נספח ד'  .1.4.4
 ת "נוהלהספר בוצע בהתאם להוראולהפעלת בית הוכן והסכם זה  6/2020כרז מ .1.5

 על ידי רשויות מקומיות ת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוךלבחיר
 . "(הנוהל)להלן: " "4/2019ות חינוך והפעלת מוסד

ועובדי ההוראה פר תישאר בבעלות המדינה והרשות ם של בית הסיינייבת הבחט .1.6
 עסקים על ידה.המועסקים על ידי המדינה ימשיכו להיות מו

 4.5לסעיף לנוהל ו 2.15.1בסעיף  , בהתאם לקבועיטורין וזכויות נוספותפפיצוי בעניין  .1.7
המוכר שאינו  לות אחת לשניה בחינוךהעברת בעלות מבע -רישוי והכרה ( ב"נוהל2א)

הבעלות הקודמת הינה אחראית לשלם לכל העובדים "  -(רשמי" )להלן: "נוהל רישוי"
ות השונות, דמי הבראה, ביגוד, כנדרש את כל זכויותיהם לרבות שכר והפרשות לקרנ

חוב כלפיו. כמו  עובר ללא כל כל מקרה, העובדכל תקופת העבודה אצלה. במענק יובל ל
ת פיצויי פיטורין במועד העברת הבעלות לכל העובדים, זאת ן, תשלם הבעלות הקודמכ

 . "גם אם הם ממשיכים לעבוד במוסד החינוך
ט'( על -)ז'לעניין עובדי חטיבות הביניים "שוי, לנוהל רי 4.5ע"פ סעיף  -ימי מחלהעניין ב .1.8

ר וניצל כל תרת ימי המחלה שצבת פירוט יאה הבעלות הקודמת להעביר לבעלות החדש
יב'( הבעלות -מועד העברת הבעלות. לעניין עובדי החטיבה העליונה )י'עובד עד ל

של ימי המחלה של כל עובד ועובד כדלקמן: מורה עובר החדשה תכיר ביתרתם 
לתי מנוצלת של ימי מחלה על כל היקף המשרה יתרה בנשארה לזכותו במועד העברה ש

תעמוד היתרה  ת(ה העולה על משרה אחת )כולל בגין עבודבבעלות הקודמבפועל 
לזכותו בעוברו אל הבעלות החדשה במועד הקובע, מועד העברת הבעלות. לעניין זה 

ראה המועברים מבעלות לבעלות חולו ההוראות בעניין גרירת ימי מחלה לעובדי הוי
קנון שירות לת( 8) 1.25.3.2וכמפורט בסעיף פ ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ע"

 עו"ה".
ה עור שהועסק מור" –לנוהל רישוי  )ג( 4.5לאמור בסעיף בהתאם  – וותק עובדי הוראה .1.9

 שהוכר לועל ידי הקודמת, יועבר עם הוותק שהיה לו בעת העברה וזאת בהתאם לוותק 
 נוך )מדובר בוותק לשכר(".על ידי משרד החי

ה זובכלל , כל המיטלטלין -לבנוה 2.15.4 להוראות סעיףבהתאם  – ןמיטלטלילעניין  .1.10
למוסד במהלך ניהולו ע"י הבעלות, יישארו בבית הספר בתום תקופת ציוד שיגיע 

כל הציוד שנרכש  ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול
ת, כספי הבעלות ספי מדינה, כספי רשוכספי שהוא, בין אם מדובר בכ מכל מקור
בר למבנה והן כזה , הן המחוציוד תשתיתיזה "רכוש" לרבות  לעניין סעיף וכיוצ"ב.
להנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנה. חריג לעניין זה , למעט ציוד ובר למבנהשאינו מח
יילקח על ידי הבעלות אם תופסק עבודתה ,  ששנרכש מכספי תרומות בלבד הוא רכוש

ולא ניתנה  קעיןמבנה או למקרבלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע לו
פי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם מדובר בתרומה למידי בית הספר הספצילת

דשה מעוניינת עלות החלבעלות, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהרשות ו/או הב
 יוסדר הנושא בין הצדדים. ת הספר, להשאיר בבי

שכר העובדים  עילה לשלם אתמתחייבת המפלנוהל,  2.15.6בהתאם להוראות סעיף  .1.11
התאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים שנקבעו עם ם לכל דין ובכלל זה בבהתא

 , בהתאם להנחיות משרד החינוך. האורגנים היציגים
המפעילה שלא לגבות תשלומי הורים  לנוהל, מתחייבת 2.15.9הוראות סעיף בהתאם ל .1.12

הדין לגבי ניהול  נוך ובהוראותמדי שנה על ידי משרד החיושרים מעבר לסכומים המא
 נק ייעודי לתשלומי הורים.של חשבון ב

או להגביל בכל שלא למנוע לנוהל, מתחייבת המפעילה  2.15.10בהתאם להוראות סעיף  .1.13
ן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת פר של ילדים עם מוגבלות וכדרך הרשמה לבתי ה

 לכל דין., בכפוף 1988-מ"חינוך המיוחד, תשב כמשמעותה בחוק החתכנית השילו
לנוהל, מתחייבת המפעילה כי הנחות בתשלומי הורים  2.15.11וראות סעיף בהתאם לה .1.14

ת של בית והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחו הוראות חוזרי מנכ"ל  יינתנו על פי
 היה נוכח נציג של המועצה.י הספר

לה פעילהעביר למ "הרשות המקומית מתחייבתלנוהל:  2.6את סעיף בהתאם להור .1.15
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השתתפותה בעלויות הקיום של מוסדות החינוך, בהיקפי  הזוכה במכרז את
בבעלותה ובכל מקרה, בסכומים שלא יפחתו  דומיםהשתתפותה בבתי ספר 

ים הבסיסיים החיוניים להפעלת מהשתתפותה של הרשות המקומית במימון השירות
 אים:בית הספר, לו היה מופעל על ידה, בדגש על הנושאים הב

  והסיוע השירותים, המינהל עובדי עלות של 100%-ל תנורמטיבי תקצוב מתהשל . 1
 עיוני בחינוך לבורנטים, וטכנולוגי עיוני סיוע ועובדי טכנאי, שרתים, מזכירים)

 (. וסייעות וטכנולוגי
 תקציבי של נורמטיבית השלמה תוך, שירותים של שוטפת באחזקה פותהשתת .2

 (.וטכנולוגיה מדע חומריו שוטפים חומרים, שכפול אגרות לרבות) החינוך משרד
 בשלוש  אלה חשבונות של הממוצעת מהעלות יפחת שלא בגובה ומים חשמל תשלום .3 

 היבטים בחשבון לקחת יש) הספר בבית התלמידים למספר בהצמדה, האחרונות השנים
 בשנים  תימשמעו באופן לגדול צפוי בהם התלמידים שמספר, בצמיחה ספר בתי כגון
 הוצאות על המבוסס צפי על להתבסס יש, חדשים ספר בבתי מדובר כאשר(. ובותהקר
 . הפורמאליות הלימודים שעות במהלך דומה בהיקף ספר בתי של
 הנדרשים בסטנדרטים לעמוד לתוכ שהבעלות כדי הנדרשות ההוצאות לכל מענה .4 

 .ובריאות בטיחות להיבטי הנוגע בכל הספר בית לרישוי
 של תקין קיום מאפשרים שאינם, בסביבתו או הבמבנ מהותיים וייםליק תיקון . 5 

 . הלימודים שגרת
  ."החינוך משרד של הנוהל פי על וזאת בדין כמתחייב פרטנית הנגשה . 6

  

 בית הספר  .2
 

 .בית הספר כהגדרתו לעילעלת הסכם זה הינו להפ .2.1
 

לחטיבות  ות בכל הקשורהבעל תהיה מפעיללרים בזה הצדדים כי פק מצהילמניעת ס .2.2
בלבד, כפי שנגזר מהנחיות התפעול של משרד החינוך, ובכל  בבית הספר העליונות

 , והמפעילהמועצהו/או  החינוך שרדיבת הביניים, נשארת הבעלות בידי מהקשור לחט
 .תפעל של חטיבת הבינייםהיה המנהל והמי
 

 המפעיל  והתחייבויות הצהרות .3
 

 ן:כדלקמומתחייב המפעיל מצהיר 
 

את כל המידע הרלוונטי לו לביצוע  המועצהל לידיו מן צהיר בזאת, כי קיבהמפעיל מ .3.1
 זה. התחייבויותיו על פי הסכם

 
)על נספחיו(, הבין את תוכנם וכי קיבל את כל כי קרא את מסמכי המכרז וההסכם  .3.2

 מור.הסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע השירותים כאה
 

ד הדרוש לשם הפעלת ע, הניסיון, והציוומן, בעל הידח אדם מקצועי ומיוכי ברשותו כ .3.3
יבויותיו המפורטים בית הספר וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחי

 לעיל ולהלן.
 

ת הנדרשים, על פי כל דין ו/או ידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונוכי ב .3.4
, וכי הם יישארו ל פי חוזה זהחברת הביטוח  לביצוע התחייבויותיו עבהתאם לדרישות 

 תוקף במשך כל תקופת חוזה זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן.ב
 

פעלת בית הספר וכל יתר כם עליו שהאחריות לטיבה ואיכותה של הכי ידוע לו ומוס .3.5
 זה זה חלות עליו בלבד.התחייבויותיו על פי חו
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י לשחררו מכל ן על פיו, כדהאמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתכי ידוע לו שאין בכל  .3.6
או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה,  חובה

שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם הפעלת  שלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, אות
 ת הספר.בי

 
כויות לקבע ז ת בשימוש במונח "בעלות"( כדיבהסכם זה )לרבואין בכוונת האמור כי  .3.7

 .על חטיבותיהם בית הספר, במקרקעין ומבני ות בעלות או אחרותקנייני
 

הליות ר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנלהפעיל את בית הספ המפעיל מתחייב .3.8
נהליות של הרשות המקומית, ככל והפדגוגיות של משרד החינוך וההוראות המ

מצב כזה גוברות שכן ב ,ל דיןאינן סותרות את הנחיות המשרד ו/או כשהנחיות הרשות 
 .חיות המשרד והדיןהנ

 
וריות להפעלת מתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוט המפעיל .3.9

  ,ממלכתי והתקנות מכוחו, חוק חינוך –לימוד חובה, תש"ט מוסד חינוך כמפורט בחוק
כל דין ובהתאם להוראות  ,קוח והתקנות מכוחווהתקנות מכוחו, חוק הפי 1191–תשי"ג
עלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר ל מוסד חינוך או בהחל ע

כל דין ובכלל זה הסכמים , על פי )עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמןאף  -לעניין שכר (  
וכפי התקפים והחלים,   ,וציים והנחיות משרד החינוךקיבוציים, הסדרים קיב

 .שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן
 

 

 יונות ת / שינוי שם /רישהעברת בעלו .4
 

 הסכם זה ידאג המפעיל להעברת "הבעלות" )כמשמעות מונח זה עם חתימתו של .4.1
לרבות מילוי כלל הטפסים והגשת  ,וכחי אליובמשרד החינוך( בבית הספר מהמפעיל הנ

  .ון לקיום בית ספר על שמווכן לקבלת רישי ה מתאימה למשרד החינוך בענייןבקש
 

למשרד  הספר יתברת הבעלות בבעלה ך להגשת הבקשהלהיער מתחייבהמפעיל  .4.2
 . ך בעניין זהבהתאם למועדים שיקבעו על ידי משרד החינוהחינוך 

 
העברת  ודיע למשרד החינוך על התקשרותה בהסכם זה, ועלהרשות מתחייבת בזה לה .4.3

 ל , לבקשו להעביר את "סמממלכתי דתיון תיכספר  תילניהול המפעיל, כב בית הספר
לחטיבות העליונות, השכל"מ בכל הקשור לחטה"ב וכל"ט, ו/או רכיבי המוסד" והש

  .לישירות למפעי – והמשולמים בגינ
 

אישורים הנדרשים ממשרד החינוך לצורך פתיחתו כמו כן, המפעיל ידאג לקבלת כל ה .4.4
לפי הסכם זה( ולצורך  -חרת)או כל שנה א ט"תשעל בית הספר בשנת הלימודים ש

 ור. הלך השנה כאמהפעלתו במ
 

 

 כללי  - הספר בית הפעלת .5
 

ג ו/או כללים כל דין ו/או נוהיפעיל וינהל את בית הספר בהתאם לאמור בהמפעיל  .5.1
 הקיימים במסגרת הפעלת מוסד החינוך. כ"לו/או חוזרי מנ מקצועיים

 
במרב הקפדנות, ברמה מקצועית  יופעל וינוהל על ידי המפעיל ברמה גבוהה הספרבית  .5.2

 מומחיות.מנות, בדייקנות ובביעילות, בנאגבוהה, 
 

וכשרים תבוצע על ידי עובדיו אשר יהיו מ בית הספרהמפעיל מתחייב כי הפעלת  .5.3
 .ספר יתבהפעלת בומנוסים 
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 וגע להפעלת בית הספרבכל הנ או מי מטעמה המועצהשתף פעולה עם יעיל המפ .5.4

 ובמידת הצורך. המועצה, לפי דרישת ההמועצשתתף בכל ישיבות יו
 

ו/או מנהל מחלקת  המועצהו/או גזבר  המועצהראש , לבקשת למועצה ר המפעיל ימסו .5.5
ום הדרישה, ימים מי 7וח שיתבקש על ידם, זאת תוך החינוך ו/או מי מטעמם, כל דיו

 ה וכיו'.לרבות דו"חות כספיים, תכניות עבוד
 

אים לו תחומי האחריות של המפעיל את הנושמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, יכל .5.6
 הבאים:

 

 .הספרחינוך ותפעול בית  •

 .פרויקטים חינוכייםו כניות לימודפיתוח ת •

  .ניהול השתלמויות •

  .י אנושמנהל משאב •

  .מינהל כספים •

 . לנכסיםמינהל לרכש ו •

 . תכנון ביצוע וניהול הצטיידות •

  .ם ומנהלייםל שירותי מחשב ותקשורת מחשבים לצרכים פדגוגייניהו •

  .בית הספרניהול אחזקת  •

  .וץ לאירועיםניהול וייע •

 .מועצות תלמידים וך חברתי וטיפוחחינ •
 
 

דווח יוכן  ;בית הספרמגמות בהפעלת ו/או מי מטעמה על  למועצה דווח יהמפעיל  .5.7
ה או שאירעה בפועל בנושא ו/או מי מטעמה על כל התפתחות בלתי צפוי ועצה למ

הספר ו/או אלימות בבית לרבות בכל מקרה  ,עם היוודע לו עליהמיד  בית הספרהפעלת 
 סביבתו.

 
קבל את כל האישורים הנדרשים מאת כל הגופים הרלוונטיים לשם יפעל להמפעיל  .5.8

בידי המפעיל לקבלת האישורים  יכולתה תסייע במגבלות המועצה. בית הספרפעלת ה
 .יןלפי כל ד

 
 לגתית.פעילות פוליטית או מפ בבית הספרלא תעשה  .5.9

 
 למטרות רווח. סקית ומסחריתלא תעשה בבית הספר פעילות ע .5.10

 
 
 יהול פדגוגי וחינוכי נ .6

 
ספר. מתכונת זו תגובש המפעיל יהא אחראי על גיבוש המתכונת החינוכית של בית ה .6.1

ם הקיימים, ערכי , בחינת הצרכיותיאום עימה הרשות המקומיתג עם תוך קיום דיאלו
  י משרד החינוך.קהילת בית הספר ובכפוף לנוהל

 
 מנהל.ית לאישור הוועד התכונת החינוכהמפעיל יציג את המ .6.2

 
 ל המפעילהניהול השוטף הפדגוגי והמנהלי של בית הספר יהיה בהתאם לשיקול דעתו ש .6.3

וראות הרשויות הממלכתיות הרלבנטיות, ובהתאם , בכפוף לההמועצהבתיאום עם 
 החלטות הוועד המנהל.ל
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 יהא ,המפעיל מודים בה תחל הפעלת בית הספר על ידיהחל מיום תחילת שנת הלי .6.4

אג להבטחת הוראה מקצועית לכל המחלקות והמגמות של בית המפעיל אחראי ויד
המורים והמדריכים,  תכניות הלימודים ע"י הנהלת בית הספר,הספר, ויפקח על ביצוע 

 ות ע"י משרד החינוך.הכל בהתאם לתכניות המאושר
 

 צדדים, בכפוףעלנה המגמות שתיראנה ראויות בעיני המוסכם כי בבית הספר תופ .6.5
וועד המנהל, בכפוף למספר התלמידים בפועל ובכפוף לקבלת אישור לאישורן על ידי ה
ר וציוד מגמות הלימוד על פי קוח במשרד החינוך. המפעיל ידאג לאבזומאת רשויות הפי

 וך ובכפוף לתקציבים שברשותו )כולל מעבדות(. הוראות משרד החינ
 

ימודים של מוגדרות בתכנית הלהיקף השעות השעות הלימוד בבית הספר יהיו על פי  .6.6
ע"פ תקציב בית משרד החינוך. שעות לימוד נוספות, שאינן בתכנית הלימודים, יינתנו 

 הספר.  
 

שתוקצבו על ידי  ב להקצות בפועל לתלמידים את מלוא שעות ההוראההמפעיל מתחיי .6.7
 לאותו מוסד בלבד.משרד החינוך בהתאם לייעודן ו

 
יו נתונים בידי המפעיל ויבוצעו וגיים של ביה"ס יהוההנחיה הפדגמוסכם כי הליווי  .6.8

 .תובשיתוף עם הרשות המקומי בפיקוח משרד החינוך
 

מאליים של התלמידים בבית הספר )מעל לממוצע המפעיל יפעל לשיפור ההישגים הפור .6.9
וכי והחברתי, לרבות פעולות רצי לפחות(. כמו כן, יפעל לשיפור האקלים החינהא

ורכוש בית הספר, מיגור תופעת ההעתקה  על רכוש התלמידים לימות ושמירהלמניעת א
 ודאגה לשמירה על טוהר הבחינות. 

 
דרכי ההוראה, יקפיד על תהליכי יל ידאג להעצמת איכות המורים ושיפור המפע .6.10

 צוות וידאג להשתלמויות מורים. העבודה ועבודת 
 
 ד המנהל.  ך דיווח לוועלקיומה וביצועה של התכנית השנתית תוהמפעיל ידאג  .6.11
 
ת הספר, בתקופת קיומו ל יהא מוסמך לבצע הערכה, מדידה ובקרה של הישגי ביהמפעי .6.12

לרבות הגשת דוחות לגבי  נתונים אלוויעדכן את הרשות באופן שוטף ב סכם זהשל ה
 ות בכל מועד.הישגי הבגר

 
ספר, ובו מידי שנה סיכום שנתי לגבי בית ה צה למועו המפעיל יגיש לוועד המנהל .6.13

ים והתלמידים, רמת ההישגים, הערכה פדגוגית ומנהלית של יחסות לנתוני המורהתי
 ואה לשנים קודמות.בית הספר, לרבות בהשו

 
 

 הל בית הספר ומנהוועד המנהל  .7
 

 לבית הספר: יקימו וועד מנהל המועצההמפעיל ו

 חברי ועד. 6עד המנהל ימנה והו .7.1
 

דעתה. מטעם לפי שיקול  מועצהנציגי  3: המועצהמטעם  –וועד המנהל יכהנו ב .7.2
  .המפעילושני עובדים נוספים קבועים מטעם : איש כספים, כדלקמן נציגים 3 :המפעיל

 
בכל הרשות או מי שהוסמך על ידו ודעתו תהיה קובעת  ראשיהיה  יו"ר הוועד המנהל .7.3

 .מקרה של חילוקי דעות או שוויון בהצבעות
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נהל( יוזמנו להשתתף ל הוועד המשיקול דעתו שמנהל בית הספר וכל צד ג' אחר )לפי  .7.4
ה עזכות הצבבישיבות הוועד המנהל. למנהל בית הספר ומשתתפים אחרים לא תהיה 

 .קיףומעמדם של אלו יהא כשל מש
 

 שניים יהיו נוכחים לפחות שבין הנוכחחברים ובלבד  3ין החוקי בישיבה הוא יהמנ .7.5
 .ונציג אחד לפחות מטעם המפעיל מועצהנציגי 

 
ימים, ובמועד הנדחה  7-נציגים כאמור, תידחה הישיבה ב 3כחים נו ככל שלא יהיו .7.6

 מועצהג , ובלבד שבישיבה ישתתף נצישל משתתפיםתהיה הישיבה חוקית בכל מספר 
 .אחד לפחות

 
 חד בכל הצבעה.לכל נציג בוועד יהיה קול א .7.7

 
 ולותוויון בקהיה ובנושא מסוים יהיה ש ה ברוב קולות.החלטות הוועד המנהל תתקבלנ .7.8

 .תכריע דעתו של יו"ר הוועד
 

מוגדרות מראש.  הוועד המנהל יהא רשאי למנות מבין חבריו ועדה או ועדות למטרות .7.9
 .ועד המנהלוצותיה יובאו להכרעת הסיכומי ועדה כזו והמל

 
 המנהל יהיו כדלקמן:תפקידי הוועד  .7.10

 
וח, לרבות התקציב השוטף ותקציב הפית –הספר אישור התקציב של בית  .7.10.1

 לטות על עדכונו לפי הצורך.ת החוקבל
 קביעת המתכונת החינוכית לביה"ס, בכפוף להנחיות משרד החינוך. .7.10.2
כנית הבית ספרית ובכללה: תנית העבודה יעה ואישור המדיניות ותוכקב .7.10.3

ת הספר, ים ומגמות, שינויים משמעותיים בביהלימודים, קביעת מסלול
 הספר וכד'. בביתהפועלות כניות מרכזיות פתיחת כיתות ייחודיות, ת

קבלת דיווח על תקציב בית הספר, הכנסות והוצאות, פעמיים בשנה, תוך  .7.10.4
 –הכרעה בהתאם לדיווח  התכנון לבין הביצוע, קיום דיון וקבלתהשוואה בין 

 פעמיים בשנה.
, באופן ועצההמוכולל של מערך הכוונת התלמידים בתחומי  תכנון משותף .7.10.5

י קהילת בית הספר ואת צרכ ההולם אתההולם את מדיניות המפעיל, 
 הנחיות משרד החינוך.

קבע על ידי הוועד כל נושא הנובע מהעניינים המפורטים לעיל ואשר יי .7.10.6
אין לכל  חרוג מהוראות משרד החינוך לאותו עניין.המנהל, ובלבד שלא י

דגוגית של בית הספר, הפ המועצההאמור לעיל בכדי לפגוע בסמכויות 
 חינוך.רד ההל של משבהתאם להוראות הנו

 דיון בדיווחים שיתקבלו ממנהל בית הספר. .7.10.7
ת בית הספר ו/או הישגי קבלת דו"חות מדידה, בקרה והערכה של פעילויו .7.10.8

 התלמידים.
 
ת נוספות לדרישת ראש הוועד לפחות )ייתכנו ישיבו ועד המנהל יתכנס פעמים בשנההו .7.11

פברואר  ר אושים ינואערך בחודי. ישיבה אחת תת מחלקת החינוך(הממונה או מנהל
במסגרתה יוצג התקציב לשנת הלימודים  30.6ערך לא יאוחר מיום ית וישיבה שניה

 .הבאה
 

וא יבחר על פי נהלי משרד החינוך וחוזר מנהל בית הספר יהא עובד של המפעיל וה .7.12
 בע משרד החינוך בעניין.  ידי הוועד המנהל, בכפוף לעמידתו בתנאים שקמנכ"ל על 

 

 התקציב  .8
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 בית הספר.תקציב שנתי כולל של  המפעיל הצעת יערוךשנה קלנדרית,  בכל 30.6יום עד  .8.1

ת ההכנסות ההכנסות הצפויות לשנת הלימודים, לרבוהתקציב השנתי יכלול את כל 
להשקיע בכל שנה  אותן מתכנן המפעיל הצפויות להתקבל ממשרד החינוך וההשקעות

ותחזוקת המנהלה  ובדיוצוות ע שכר המורים כל ההוצאות הצפויות, לרבות וכן את
  ים בבית הספר.המבנ

 
שורה על ידי הוועד המנהל של הוועד המנהל, ועם אי אישור נההא טעוצעת התקציב תה .8.2

 קציב מחייבת את המפעיל והוא יפעל על פיה.תהא הצעת הת
 

 .בית הספרשל  תומור על איזון תקציבי שוטף בהפעלל אחראי לשהמפעי .8.3
 

בחודש אוגוסט  31מבר ותסתיים ביום ספט בחודש 1-שנת תקציב תחל ביום ה .8.4
 שלאחריו.

 
כולל את כל  –של בית הספר התקציב השנתי הדרוש להפעלתו, ניהולו ואחזקתו  .8.5

יה מהמקורות "( יההתקציב השנתיידרשנה בכל שנת תקציב )להלן: "הפעולות שת
 הבאים:

 
תי ללם תקציבי משרד החינוך וכל תקציב ממשלתקציבים ממשלתיים ובכ .8.5.1

 אחר.
פות הורים/תלמידים בהתאם למגבלות הקבועות בחוזרי המנכ"ל של השתת .8.5.2

 משרד החינוך.
 ינות בגרות(.גבים על ידי בית הספר )כגון: אגרת בחתשלומים אחרים הנ .8.5.3
, תוך בחינת הצרכים דעתו שיבצע המפעיל, בהתאם לשיקול השקעות .8.5.4

 .והמשאבים הקיימים
 תרומות ותמיכות. .8.5.5
ספר על ידי המפעיל שלא בשעות פעילות ית הת מבני בכספים הנובעים מהפעל .8.5.6

 .כאמור בהסכם זה בית הספר
 

ם החלק כמו ג ,על מנת שהכספים המפורטים לעילתעשה כמיטב יכולתה  המועצה .8.6
שבתחומיה, יועברו רכי מוסדות החינוך לצו למועצה היחסי בכל תקציב כללי המועבר 

 בית הספר. לרשות
 

להעמיד לטובת המפעיל את  המועצהת חייבלעיל, מתמבלי לגרוע מכלליות האמור  .8.7
ית הספר ולמטרות מכל מקור שהוא באופן ייעודי לבמלוא התקציבים אשר יתקבלו 

יל את מתחייבת להעביר למפע המועצהבכלל זה,  פים כאמור.אשר לשמן הועמדו הכס
תתפותה בבית הספר, ובכל מקרה בסכומים השתתפותה בעלויות החינוך, בהיקפי הש

 בחטיבה העליונה )לתלמיד(. ותה של אגרת לימודי חוץמעל לא יפחתוש
 

ו/או לשנותו ו/או לבצע בו פעולות  אם וכאשר יהיה צורך להרחיב את בית הספר .8.8
רת משרד החינוך ו/או לגיוס תקציב הפיתוח בעז המועצהזקה יסודית, תדאג אח

ות אם להוראבהתאם לנהלים המחייבים בעניין זה ובהת מגופים מממנים אחרים,
 סכם זה.ה

 
תקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ומהרשות המקומית המפעיל מתחייב כי  .8.9

 .ת הספר במלואםיושקעו בבי
 
בכל  וף ינואריוגש עד ס - האחד כדלקמן: ל שני עדכוני תקציבמנההמפעיל יגיש לוועד ה .8.10

יהא ציב, אך . הוועד המנהל יאשר את עדכוני התקיוני עד סוף –שנה קלנדרית, והשני 
המפעיל יגיש  ,בנוסף רשאי לקבל החלטות אודות תיקונים ו/או התאמות הנדרשות בו
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המאושר מול התקציב  עמיים בשנה דו"חות המסכמים את התקציבלוועד המנהל פ
 תכנון מול ביצוע"." –השוטף 

 
ון הפעלה עבור בתיה"ס, יוגשו ע"י בקשות למשרד החינוך לקבלת תקציבים, ורישי .8.11

הרשות המקומית.  –ת שיש להגיש באמצעות הבעלים על המבנים בקשו, למעט להמפעי
 ."י המשרדהרשות תעודכן על כל תקציב שאושר ע

 
יל הלו על ידי המפעווינ למו יופקדו בחשבון בנק נפרדם שישומוסכם כי כספי הורי .8.12

לא לגבות  ,המפעיל מתחייב החינוך. בהתאם לחוזרי המנכ"ל הרלבנטיים של משרד
ר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם מעב מי הוריםתשלו

 הדין. להוראות
 
 ם בזה:מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכלמנוע ספק ו מנתעל  .8.13
 

פה מראש )ע"פ כל דין, פס"ד, או שלם המפעיל בגין אירוע שלא נציכל סכום ש .8.13.1
 עיל(של המפ וכיו"ב, כל נושא אחר שאינו בשליטתופים ותיקונים דח

 במסגרת תפעול, וניהול בתיה"ס יהיה ע"ח התקציב השנתי של בתיה"ס.
מתקציב ה, אגרת ביוב וכיו' יחולו על המפעיל , ארנונחשבון החשמל, המים .8.13.2

 בית הספר.
 
מי ההורים בכפוף להנחיות משרד החינוך כפי יקבע את גובהם של תשלו המפעיל .8.14

ו' ובאופן שלא יפחת מרמת ה וכל"ן, הזנשיקבעו מעת לעת, תוך התייחסות להיקף הת
הנחות יקיימו ועדת  המועצהו מפעיל. כמו כן, הבבית הספרהתשלומים הנהוגה 

תשלים על חשבונה, בכפוף  המועצהו, (המועצהשל  )בוועדה יהיה נוכח נציג משותפת
מלוא הסכום שיוענק כהנחה  נחיות משרד החינוך כפי שיקבעו מעת לעת, אתלה

הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל   יהר כמוב קרה,בכל מ כאמור.
 .  והנחיות משרד החינוך

 
ספר וישמשו לצורך פיתוח ה תיוליים, אם יהיו כאלה, יושקעו בבעתפעודפים  .8.15

יהיו  ההמועצובנוסף, מוסכם בין הצדדים כי המפעיל פרויקטים והשבחת הוראה. 
לה, כאמור, את ההשקעות שעשו ו כא, אם יהירשאיות לקזז מהעודפים התפעוליים

"ב, גם בשנים שקדמו , במימון הגרעון התפעולי, בבינוי, אחזקה, פיתוח וכיובבית הספר
 .ועד המנהלום, בכפוף לאישור הלהיווצרות העודפי

 
 כל את להעביר כדי החינוך משרד י"ע הנדרשים דוריםיהס צועלבי יפעלו הצדדים .8.16

 ישירות החינוך ממשרד (ב"חטה סל תלרבו) ב"לחטהו ע"לחט המגיעות ההקצבות

 (.  החינוך משרד מבחינת אפשרי שהדבר ככל) מפעילל
 
 : ביניים חטיבת קיימתו מאחר .8.17
 

 .קובעה היום מן החל הביניים בחטיבת המנהל עובדי שכר תא ישלם מפעילה .8.17.1
 .למפעיל החינוך שרדממ ב"חט הקצבות בהעברת מותנה התשלום

 ותחשיב בנפרד חטיבה כל תקציב חויבי כרש שאינן שוטפות הוצאות לגבי .8.17.2
 .טיבותמהח אחת בכל התלמידים מספר חלמפת בהתאם יבוצע ההתחשבנות

 
ן חיצוני מטעמה לבדוק את ספרי תוכל לבקש מרואה חשבו המועצה .8.18

ם, הספר וכן את ספרי בית הספר )חשבונות, תקניהמפעיל ביחס לבית 
החשבון וימסור לו כל ואה ולה עם רמשרות, שעות וכיו'(. המפעיל ישתף פע

מסמך שיידרש על ידו. אי שיתוף פעולה כאמור יהווה הפרה יסודית של 
לכלל סיום לפי שיקול להביא את ההסכם  למועצה ם אשר תאפשר ההסכ

 דעתה הבלעדי.
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   ספרבית העובדי  .9
 

וראה שעבדו בבית הספר בהתאם לרשימת ל עובדי הההמפעיל מתחייב לקלוט את כ .9.1
בהתאם לזכויותיהם על פי דין ואלו ייחשבו  כנספח א'רף להסכם תצו בדים אשרהעו

שעבודתם  זה לא יחול לגבי עובדים שהתפטרו ו/או סעיף לעובדיו לכל דבר ועניין.
 הופסקה על ידי המפעיל הקודם על פי דין.

 
ה מסודרת של כלל זכויות העובדים המפעיל יפעל אל מול המפעיל הנוכחי להעבר

ו אצל המפעיל הנוכחי לטובתם. המפעיל יבדוק, טרם השלמת נצברכספים ש לרבות
ויות בדים כלל ההפרשות וניתנו להם כלל הזכהעברת הזכויות כי אכן הופרשו לכל העו

 .ה, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכיו'המגיעות להם על פי כל דין לרבות צווי ההרחב
 

החינוך ימשיכו להיות  משרדם עובדי והינ בבית הספרחטיבת הביניים שהועסקו מורי  .9.2
 מועסקים ע"י משרד החינוך, ומעמדם לא ישתנה. 

 
ערב העברת הניהול  לעובדי ההוראהע בזכויות שהיו נתונות אין בהסכם זה בכדי לפגו .9.3

, עפ"י חטיבת הביניים יוכלו לעבוד בחטיבה העליונה. מורי מפעיללידי ה בבית הספר
 שאלה.הצרכים ובהתאם להסכמי שאילה וה

 
היה רשאי עפ"י ילהעסקת המורים בחטיבות עליונות ו היה אחראיי מפעילכי ה וסכםמ .9.4

ת, בהתאם לכללים  מורים ומדריכים, עובדי מינהל ומזכירו, להעסיק וקול דעתיש
 המקובלים במערכת החינוך.

 
ליות והפרשות לגמל ולפיצויי העובדים לרבות תנאים נלווים, זכויות סוציאשכר  .9.5

, בהתאם לכל דין ובכלל זה בית הספרישירות מתקציב  מפעיל"י הישולמו עפיטורין, 
  בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלבנטיים.

 
ימשיכו להיות מועסקים  המועצהוהינם עובדי  בית הספרעובדי הוראה אשר הועסקו ב .9.6

זה כדי לפגוע בזכויות שהיו  ומעמדם לא ישתנה, כאשר אין בחוזה המועצהי על יד
אלא אם נאמר אחרת על  ,מפעילת הספר לידי היהניהול בבברת ם ערב הענתונות לה

לעובדים את כל זכויותיהם עד למועד  המועצהובכל מקרה כזה תשלם  המועצהידי 
 עבר כאמור.המ

 
באופן בלתי משתמע לשני  ,מותנית, מפעילהלהיות עובד  המועצההעברת מי מעובדי  .9.7

 ,מפעילתו להיות עובד הולהעבר צהמועבלסיום העסקתו  בקבלת הסכמת העובדים, פנ
קופת בגין ת המועצהעל הסדרת כל זכויותיו מול  המועצהמובקבלת אישור בכתב 

 כדין מפוטר.  עבודתו ברשות ובגין סיום עבודתו
 

, עירייהבסיק, ומועסקים ו/או שהועסקו בעבר להע ןהיה מעונייי מפעילהעובדים שה .9.8
ם זכויות כלשהן או תביעות לא תהיינה לה, כעובדים חדשים, ומפעיליועסקו ע"י ה
בגין תקופת בגין בתקופת עבודתם שקדמה למועד האמור לרבות  המועצהכלשהן כלפי 

 . מועצהבעבודתם 
 

קו בחטיבת הביניים יועס המפעילכי מורי החטיבה העליונה, המועסקים ע"י מוסכם  .9.9
 משרד החינוך, שור של והצרכים ובהתאם להחלטת הרשת ובאיאך ורק עפ"י הדרישות 

 עפ"י הסכמי השאלה ושאילה.
 

ורק עפ"י הסכמי  בחטיבת הביניים תיעשה אך  מפעילמובהר כי העסקת מורים עובדי ה
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ח אדם בהוראה במשרד החינוך באשר להסכמי ולאגף כ השאלה ושאילה ובכפוף
 אלה ושאילה.הש
 

מורים בבית מירב ה ם ארגון המורים היציג המייצג אתהמפעיל ידאג לחתימת הסכם ע .9.10
תהא צד להסכם. ההסכם כאמור יעגן את זכויות המורים  המועצהספר, כאשר גם ה

שורים לזכויות דדים כמפורט בהסכם זה, ככל שהדברים קואת ההסכמות בין הצ
 המורים. 

 
צאת אישור להמלנהלי משרד החינוך ו יל, תיעשה בכפוףהעסקת עובדים על ידי המפע .9.11

העסקת העובד לפי החוק למניעת העסקה אין מניעה ל ד, לפיומשטרת ישראל ע"י העוב
 .2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 
 זה הסכם של תוקפו בתקופת היאש סיבה מכל עבודתם שיסיימו הרשות של עובדים .9.12

 ד"פס או/ו דין ילפ עבודתם סיום עם שונים תשלומים להם לםלש יידרש מפעילה ואשר
 י"ע שתאושר החלטה או/ו ההסתדרות במוסדות מקובלים ליםנה או/ו בורר פסק או/ו

 שיעמדו לסכומים מעבר יתרהה תשולם, פריטטית ועדה של החלטה או/ו המנהל עדוהו
 מתוך ,טיתהפריט הועדה והחזרי הגמלאות רן( בקהמעביד חלק) דיםהעוב לזכות

 .ית הספרב תקציב
 

 בחלק או ספרבבית ה בודתםע תקופתב היו מפעילה אצל שנקלטו עובדיםשה מקרה בכל .9.13
 תשלום בכלמפעיל ה במקום הרשות שאית, אחר מעסיק או/ו הרשות עובדי ממנה
 .בלבד רשותב עבודתם קופתת בגין, העבודה סיום עקב לשלם שיידר מפעילשה

 
ד החינוך משרו סיום העסקתו ייעשו בהתאם לחוזר מנכ"ל מינוי מנהל בית הספר ו/א .9.14

אות כל דין. מובהר בזאת, כי לא ימונה ן בהתאם להורבנטי וכולהסכם הקיבוצי הרל
  ך.מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד על ידי משרד החינו

 
ם הוועד המנהל בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד ייעשו בתיאום ע –פיטורי עובדים  .9.15

ושמירת זכויות  המועצה אך ורק לאחר אישורכל מקרה ייכנסו לתוקף , ובהחינוך
 דין.פי כל  העובד על

 
המנהלה הקיימים בבית הספר ימשיכו לעסוק בתפקידם. עובדים שהינם עובדי עובדי  .9.16

ועסקו על ידי המפעיל מועסקים על ידה. עובדי מנהלה חדשים יימשיכו להיות  מועצה
ורק  מקרה פיטורין של עובדי מנהלה ייעשו אך אחרת. בכל המועצהאלא אם הורתה 

 ל דין.עובד על פי כשמירת זכויות הו המועצהלאחר אישור 
 
ככל  המפעיל, מובהר כיהעברת כוח אדם פדגוגי ומנהלי להעסקה ע"י בכל הנוגע ל .9.17

העובדים היציג, וכן יש לקבוע אחת ים מאוגדים, יש לקבל הסכמה של ארגון שהעובד
מנכ"ל משרד הפנים.  חוזרייין פיצויי פיטורין, כפי שמוסבר במשלוש החלופות לענ

בחינוך  –רשות מקומית לבעלות חדשה / קיימת ת בעלות בין העבר –ל רישוי "נוה)
 (."המוכר שאינו רשמי

 
ת העבודה ל פי דרישתה, דוחות מפורטים בגין שעו, עלמועצה המפעיל יעביר  .9.18

 עבודה המשולם לעובדים. המבוצעות בפועל על ידי כלל העובדים ושכר ה
 

 

 ובד מעבידהיעדר יחסי ע .10
 

יל ו/או עובדיו ו/או מעסקיו ו/או כל רשות כי המפעבין הצדדים מפומוסכם ומוצהר  .10.1
לן עצמאי ואין נקשרים בין בגדר קב המועצההבאים מטעמו ו/או בשליחותו הינם לגבי 

ו למועסקיו ו/או לכל נם יחסי עובד ומעביד, ואין למפעיל ו/או לעובדיו ו/אלבי המועצה
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ות שהן ום ו/או זכויכל תשל המועצהמבשליחותו כל זכאות לקבל  הבאים מטעמו  ו/או
 על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידיו.

 
ת יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליומוסכם בזאת מפורשות כי המפעיל בלבד  .10.2

לא תישא בכל תשלום או הטבה  ועצההמהמגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, ו
 מפעיל.העובדים בידי הבכל הנוגע לתקופת העסקת  כאמור,

 
בתשלום כלשהוא למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לכל  המועצהותחויב היה  .10.3

רגיל לעובד ממעבידיו פעיל ו/או בשליחותו, בתשלום המשתלם כמי שבא מטעם המ
כר ם בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושבכל סכו המועצהיפצה המפעיל את 

 טרחת עו"ד. 
 

 ית הספר תלמידי ב .11
 

ית הספר ו/או העברת תלמידים בין בתי הספר בעיר יתבצעו על פי התלמידים לב רישום .11.1
 .המועצהנהלי 

 
נה אליו אשר ישובץ בכיתה מפ המועצהלקבל לבית הספר כל תלמיד ש המפעיל מתחייב .11.2

הרשמה לבית יל מתחייב לא למנוע או להגביל בכל דרך לפי התאמתו, ובכלל זה המפע
ים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב ן ילדים הזכאעם מוגבלות וכ הספר של ילדים

 ., בכפוף לכל דין 1988 –כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח 
 

תיקבע על ידי  50 -ציונים שלהם יהא מתחת לכמות התלמידים בבית הספר שממוצע ה .11.3
אחר, בין אם בשל ממוצע אשר בכל מקרה העברה של תלמיד לבית ספר , כהמועצה

תהא על פי החלטה של ועדה מקצועית שימנה הוועד מסיבה אחרת, יונים ובין אם הצ
 המנהל ובראשה מנהל מחלקת החינוך.

 
מיד מבית הספר תהא כפופה וע מהאמור לעיל, הרחקה לצמיתות של תלמבלי לגר .11.4

 נוך.לאישורו של מנהל מחלקת החי
 
 דים. תלמי 32בכיתה לא יעלה על המפעיל מתחייב כי מספר התלמידים  .11.5
 
 
 
 

 וריהוט ציוד .12
 

החתימה על חוזה זה, יערכו הצדדים רשימת מלאי, שתפרט את כל הציוד והריהוט עם  .12.1
 'בכנספח כם זה ותסומן . רשימה זו תצורף כחלק בלתי נפרד מהסהמצוי בבית הספר

 לחוזה זה.
 

ל הציוד והריהוט הכלול כ ו, יועמד לרשותהמפעילית הספר על ידי עם תחילת הפעלת ב .12.2
 "(, וללא תמורה.as-is)" ותו מועדהוא במצבו באשימת המלאי, כשבר
 

אי הקיים, יירכש על פי בית הספר, מעבר למללצורך הפעלת כל ציוד וריהוט שיידרש  .12.3
מתקציב בית  המפעילשתמומן ע״י  )במסגרת התקציב השנתי( ת וריהוטתכנית הצטיידו

 הספר.
 
 ן בכל הכיתותתקין מחשב ומקרעיל, המפעיל יהא אחראי להמבלי לגרוע מהאמור ל .12.4

וחדרי הלימוד. המפעיל יהא אחראי לתחזוקה שוטפת של הספרייה בבית הספר 
ציוד וריהוט נדרש, מידים ובכלל זה לרכישת ספרים שונים, ולהתאמתה לצרכי התל



46 
 

 חתימה + חותמת: _____________________
 

דות. '. המפעיל יהא אחראי לציוד ואבזור המעבפינות מחשב לשימוש התלמידים וכיו
רים הכוללות ריהוט וציוד ובכלל זה ות עבודה למולקיומן של פינ כמו כן, ידאג המפעיל

 ה(.מחשבים לשימוש המורים )עמדת עבודה הכוללת מחשב לכל מור
 
נטרנטית בבית הספר אשר תאפשר חיבור המפעיל יהא אחראי להתקנת רשת אי .12.5

דרי מחשבים חדשניים ת הספר, המפעיל יהא אחראי להפעלת שני חלאינטרנט בכל בי
ציוד הדרוש, המפעיל יהא אחראי להתקנת ללים את כל הש התלמידים הכולשימו

 ל בית הספר. לכל הפחות( בספרייה ש 10עמדות עבודה הכוללות מחשב )
 

ך במש ות את מרכיב ההצטיידות מהכנסות בית הספר ולצוברהיה רשאי לנכוי המפעיל .12.6
 .נהל()בכפוף לאישור הוועד המ רמספר שנים למטרת רכישת ציוד לבית הספ

 
עבור בית הספר יעבור הציוד לבעלות  המפעילוד וריהוט על ידי כל שיירכש ציככלל, כ .12.7

 מורה.ו סיומה המוקדם מכל סיבה שהיא, ללא תעם תום תקופת החוזה, א המועצה
 

לא או /לא במסגרת התקציב השוטף וו, נוובמימו המפעילבמידה והציוד נרכש על ידי  .12.8
עד המנהל, ובו מועצההישור נציגי הוסכם מראש ובכתב, בא, ומועצהמדינה או  מכספי

הוט לרשות , אזי יועבר הציוד ו/או הריהמפעילכי הציוד ו/או הריהוט יהיה בבעלות 
בגין עלויות רכישת הציוד, בקיזוז  מפעילוף לשיפוי ה)אם רצונה בכך( בכפ המועצה

 חת. פ
 

וט, רכישת ציוד ו/או ריה חובה לממן המועצהעל אין באמור בסעיף זה בכדי להטיל  .12.9
ייקבע לעיל  בסעיף זה כאמוראשר נרכש על ידו  ת ציוד מאת המפעילרכישוהצורך ב

 .מועצההבאופן בלעדי על ידי 
 
 

 מבני בית הספר  .13
 

עיל למטרת כי המקרקעין ומבני בית הספר ישמשו את המפ ,הספר ספק למען ,מובהר .13.1
עין ת או זיקה לגבי המקרקולא תהיה לו כל זכו ניהול והפעלת בית הספר בלבד

 כאמור.והמבנים 
  

לא יעניק רשות לצדדים שלישיים לעשות שימוש במבני בית הספר ובמקרקעין  מפעילה .13.2
 מראש ובכתב. המועצהיהם בנוי בית הספר ללא אישור על

 
ת או לגוף אחר כלשהו דמי מפתח עבור זכו/ו למועצה ן המפעיל מצהיר בזאת כי לא נת .13.3

 במבנה בית הספר.השימוש במקרקעין ו
 
 טלטלין שבהם.יעל המבנים והמ המועצהדי לגרוע מזכות הבעלות של בהסכם זה, כ אין .13.4

 
 .ובכתב שתבוצע בהסכמת הצדדים מראאו במקרקעין או שינוי במבנים כל בניה  .13.5
 
ה לבקר במקרקעין ובמבנה, במשרדיו ו/או מי מטעמ למועצה המפעיל מתחייב לאפשר  .13.6

 קניו.  ובמת
 
גרום להם נזק, לאחר שעות בלי למ, הספרי בית ית להשתמש במבנרשא המועצה .13.7

שימוש תישא בכל הוצאה אשר נדרשת לצורך ה המועצההלימוד, ובשעת חירום. 
 עיל כל תמורה בגין השימוש.כאמור, אולם לא תידרש לשלם למפ

 
וולטאים  מתקנים פוטו בית הספרתחזק על גגות לו תהא רשאית להתקין המועצה .13.8

צמה את מלוא דמי השימוש א, ולגבות בע, לפי שיקול דעתה המלליצור חשמל
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 במתקנים.
 

 בכל לעמידתם אחראי ויהא בית הספר מבני ותקינות לשלמות אחראי יהא מפעילה .13.9
 יםהרלוונטי האישורים כל את לקבל מפעילה על כך לצורך ,ךהחינו דרישות משרד

 בית הספר.  להפעלת
 
 , שבונוועל חמפעיל ה י"ע יבוצעו ית הספרבב מאושרים ושיפוצים הצטיידות ביצוע .13.10

 .המאושר ובכפוף לתקציב מראש בתיאום
 
נה בית הספר על פי כל דין ובהתאם המפעיל יהא אחראי לקיום הוראות הבטיחות במב .13.11

דרשים והצגתם לקב"ט , וכן יפעל לקבלת אישורי הבטיחות הנהמועצהראות קב"ט להו
 . המועצה

 
הרשות  – לבדב הרשות של תדע לשיקול ובהתאם שותהר מאת אישורים קבלתל בכפוף .13.12

 לצורך הנדרשים עירוניים במתקנים תמורה ללא להשתמש ית הספרלב לאפשר תפעל
 .תספרי-הבית והפעילות הלימודים ם תכניתקיו

 
  תחילתמ החל, הספר בית של שוטפת לתחזוקה חשבונו על לדאוג מתחייב מפעילה .13.13

 פ"ע, ואבטחה ירהשמ של בעלויות לשאת במתחיי הוא כן כמו ,םתוקפו של ההסכ
הספר  יתמתחייב כי בכל תחילת שנה ב מפעילה .משרד החינוך ותקצוב ונהלי הוראות

דים וכל שיפוץ שיידרש יבוצע על מת תחזוקה נאותה וראויה לתחילת הלימובר היהי
 .מפעילחשבון ה

 
קיץ )בחודשים דים, בתקופת חופשת הלגרוע מהאמור לעיל, בסיום כל שנת לימומבלי  .13.14

המפעיל לשפץ את מבנה בית הספר לרבות החצר כך שהמבנה יהא גוסט(, ידאג או-יולי
ים בכלל זה ידאג המפעיל לקבלת כל האישורמוכן לפעילות בשנה הבאה אחריה ו

. השיפוץ כאמור המועצהקב"ט  הנדרשים כגון אישורי בטיחות וכיו' תוך אישורם מול
חות, דוח )לפי דוח בטי המועצההתאם להנחיות ך תקציב בית הספר וביבוצע מתו

 תברואה וכיו'(.
 
ת בי של וכיו' חשמל ,תחזוקה, טלפון, הניקיון הוצאות בכל לשאת מתחייבמפעיל ה .13.15

 .מתקציב בית הספר הספר
 

סיום תקופת ההסכם או סיום בעת פינוי המבנה ע"י המפעיל, מכל סיבה שהיא, לרבות  .13.16
קיבל אותו ה במצב כפי שאת המבנ למועצה השיב יה, מתחייב המפעיל לתקופת האופצ

 למעט בלאי סביר שהוא תוצאה של שימוש במבנה כבית ספר. 
 
 

 ניקיון ואחזקה  .14
 

י בית הספר, ויבצע את כל העבודות ל יהא אחראי על ניקיון המקרקעין ומבנהמפעי .14.1
ים גבוהים של כך שיעמדו בסטנדרט אחזקתם השוטפתו ונםניקי הנדרשות לצורך

והתברואה הנדרשים על פי חוזרי מנכ"ל נאי הבטיחות ואחזקה בבתי ספר, בת ניקיון
לא נשמרים  המועצהלדעת מובהר כי ככל ש .משרד החינוך ובהתאם להוראות כל דין

מפעיל לדרוש מה המועצהי ניקיון ותחזוקה נאותים, תהא רשאית בבית הספר תנא
  להנחת דעתה.  לפעול לניקיון בסטנדרטים נאותים

 
וטפת כאמור, תעשינה על חשבון התקציב זה, לאחזקה שלות המפעיל לפי סעיף פעו .14.2

 השוטף של בית הספר, כהגדרתו לעיל.
 

, ללא קבלת המועצהעלות צוע כל שינוי מהותי במקרקעין, שהם בבהמפעיל ימנע מבי .14.3
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 כתב.בניה תבוצע בהסכמת שני הצדדים מראש ובמראש ובכתב. כל  המועצההסכמת 
  

 

 עצה המושת"פ עם  .15
 

 .המועצההסכם זה בתיאום עם  מושאויותיו תחייבמלא אחר כל ההמפעיל מתחייב ל .15.1
 

 שביעות רצונה המלאה.ל המועצההמפעיל מתחייב למלא את כל הוראות  .15.2
 

 התמורה   .16
 
לחוזה זה  בהתאם המפעילביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות  תמורת .16.1

%_____ של ול שנתיים בשיעור זכאי לגבות דמי ניה המפעילהיה יולמסמכי המכרז, 
 של התקציב המתקבל ממשרד החינוך לצורך הפעלת בית הספר הסכום מתוךם אחוזי

 ״(.הניהולדמי )להלן: ״ , לא כולל תקציבי פיתוחבלבד לכל שנת לימודים
 

ו אך ורק מתקציב משרד החינוך ולא כי דמי הניהול ייגב ,למען הסר ספק ,מובהר
תמורה אחרת  ורים ו/או כלתרומות, תשלומי ה אה,שעות הור יבי פיתוח,מתקצ

 המתקבלת מהפעלת מבני בית הספר.
 

מס ערך מוסף, בשיעור שיהיה בתוקף  לעיל, כוללים 16.1 דמי הניהול, כאמור בסעיף .16.2
 .ע"מ()ככל שעל העסקה חבה חובת תשלום מ ת לעת בתקופת החוזהמע

 
 שהיא,  , ולא ישתנה מכל סיבהולל, קבוע וסופיכיה שיעור ו/או סכום דמי הניהול יה .16.3

עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה  לרבות
 המע״מ( ו/או מכל סיבה אחרת. )לרבות שינוי בשיעור

 
או תקורות נוספות \היה רשאי לגבות עמלות וילא  המפעילסר ספק יובהר כי למען ה .16.4

 .מעבר לדמי הניהול
 
למפעיל כל תשלום שהוא תידרש לשלם  לא המועצהויודגש כי  למען הסר ספק, יובהר .16.5

 ו/או כל התחייבות כספית שהיא. 
 

 

 תקופת ההתקשרות  .17
 

 ._______ על פי חוזה זה תחל ביוםהפעלת בית הספר  .17.1
 

 למועצה  ״(.תקופת החוזה״)לעיל ולהלן: ת לימוד שנו חמש וזה זה יהיה בתוקף למשךח .17.2
האריכה ולההתקשרות  להרחיב את תקופת בלעדי,, לפי שיקול דעתה ההזכות הבריר

עד לסך של חמש לכל בתי הספר או לחלקם,  ,תקופות נוספות של שנה כל אחתחמש ב
 .נוספות שנים

 
תהא רשאית להביא את ההסכם  המועצהבהר בזאת כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מו .17.3

בית הספר, על הפעלה עצמית של  ום בתום כל שנת לימודים, ככל שתחליטלכלל סי
 טענה ו/או תביעה  בקשר לכך. הא למפעיל כלוזאת מבלי שת

 
ה בבית הספר על החזק שיב המפעיל אתיהתקשרות על פי הסכם זה,  סיומה שלעם  .17.4

ם,  , כשהם במצב בו היו ביום חתימת ההסכהמועצה, לידי ןקעייחידותיו השונות במקר
 .יללמעט בלאי סביר הנובע משימוש רג



49 
 

 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 

   אחריות וביטוח .18
 

מפעיל לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או בהסכם זה, ה מבלי לגרוע מן האמור .18.1
הוא ו/או כל הפועלים מטעמו, לרבות פגיעה ו/או הפסד, ללא יוצא מן הכלל, שיגרמו 

ידי בית הספר, עובדיו, לתלמבדי המפעיל ו/או קבלני משנה של המפעיל ועובדיהם, עו
מה ו/או לצד ו/או למי מטעו/או לעובדיה  למועצה  ד ג' אחר בבית הספר,כל צמבקריו, 

  .שלישי כלשהו, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם הפעלת בית הספר על פי ההסכם
 

למקרקעין ו/או לכל אובדן ו/או נזק שייגרם  ההמועצהמפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי  .18.2
קשר עם הפעלת או הציוד המצוי בו בו/ מערכותיוו/או מתקניו ו/או  הספר בית ילמבנ

 המפעיל והבאים מטעמו בו ו/או השימוש בו.ו/או פעילות בית הספר 
 

ה הראשונה, בגין כל נזק ו/או , מיד עם דרישתהמועצההמפעיל מתחייב לשפות את  .18.3
(, המועצהנגד או הפסד )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש /הוצאה ו
י כם ו/או על פריות המפעיל, על פי ההסה מאירוע, שהינו באחכתוצא למועצה שייגרמו 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל  המועצהכל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 
 .ו/או סעד אחריםתרופה 

 
ו/או עובדיה ומנהליה ו/או אורחיה והבאים מטעמם  עצההמוהמפעיל פוטר את  .18.4

 טעמו לבית הספר ו/אובא על ידו ו/או מי מחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המומא
המשמש אותו לצורך הפעילות, ולא תהיה לו  פר ו/או לעובדיו ו/או כללמידי בית הסלת

 .נזק כאמוראו תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או כל טענה ו/או דרישה ו/
 

המפעיל לערוך  עלאו על פי כל דין,  לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה מבלי .18.5
, אחריות המפעיל קיימתסכם וכל עוד ההתקופת  כל, למשך פעילן המולקיים, על חשבו
 , ג' כנספח זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים 

", עריכת הביטוח אישור"ו" המפעיל ביטוחילן: "והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )לה
, המועצהלדרישת  שראל ובעלת מוניטין.ין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ביהעני לפי

 ות האמורות.תק מן הפוליסלמסור הע עילמפעל ה
 

ימים טרם  7, ההמועצלהמציא לידי  המפעיל על, המועצהצורך בכל דרישה מצד  ללא .18.6
, את אישור התקשרותהסכם זה וכתנאי מוקדם ל נשואהפעלת בית הספר תחילת 
על ת הביטוח, בתום תקופ מידו כן, . כמהביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיועריכת 
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  ועצההמידי ל מציאלההמפעיל 

 .ףבתוק די תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זהנוספת, ומי ביטוחהמפעיל לתקופת 
 
, המפעיל יהיה חי המפעילביטו עריכת על אישורהאף האמור בסעיף א. בטופס -על .18.7

פוטר את  מקרה המפעיל , אולם מובהר, כי בכלותרוך ביטוח אבדן הכנסלא לעשרשאי 
 .מאחריות לכל אובדן תוצאתי, בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו המועצה

 
וחי המפעיל עומד להיות מבוטל כי מי מביט למועצה בטח המפעיל יודיע בכל פעם שמ .18.8

 וח, על המפעיל לערוך רעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטאו עומד לחול בו שינוי ל
עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או  להמציא אישוראת אותו הביטוח מחדש ו

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 

באישור עריכת  כמפורטחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפעיל כי גבולות הא מובהר .18.9
וע מכל לגר, שאין בה כדי המוטלת על המפעיל הינם בבחינת דרישה מזערית הביטוח

ואין בה כדי לשחרר את המפעיל  על פי כל דיןו/או לפי ההסכם המפעיל התחייבות של 
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כל טענה כלפי היה לא תמפעיל ול ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  המועצהאו מי מטעם  המועצה

 
יומצא על ש יםהביטוחעריכת ור לבדוק את איש א הזכות, אך לא החובה,תה למועצה  .18.10

, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ל המפעילועמור לעיל, כאהמפעיל ידי 
המפעיל על פי  להתחייבויותא האישור את הביטוחים נושעל מנת להתאים  ושיידרש

 .סכם זהה
 

ה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל לעריכת הבדיק המועצהזכויות מוצהר ומוסכם כי  .18.11
אחריות שהיא לגבי  כלאו ל חובה כ המועצהמי מטעם על או  המועצהן מטילות על אינ

העדרם, , טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי יםהביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא 
או על פי כל זה  הסכםעל פי המפעיל שהיא המוטלת על ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה 

את לאו, בין אם בדקו ובין אם מפורט לעיל דרשו עריכת שינויים כוזאת בין אם  ,דין
 .ובין אם לאויטוחים שור עריכת הבאי
 

או נזק אובדן  לכלמאחריות  המועצהואת הבאים מטעם  המועצהפוטר את  המפעיל .18.12
ידי המפעיל או מי מטעם המפעיל לבית הספר או  לרכוש או ציוד כלשהו המובא על

דרישה או  ,כל טענה מפעילתהיה לולא המפעיל לצורך הפעלת בית הספר,  המשמש את
פטור כאמור לא יחול כלפי מי  בגין אובדן ו/או נזק כאמור. נזכרים לעילהתביעה כלפי 

 שגרם לנזק בזדון.
 

ייכלל סעיף בדבר ויתור פעיל שייערך על ידי המרכוש נוסף או משלים כל ביטוח ב .18.13
על  ויתורוה ;המועצהוכלפי הבאים מטעם  המועצהלפי המבטחים על זכות התחלוף כ

 לנזק בזדון.  ובת אדם שגרםתחלוף כאמור לא יחול לטזכות ה
 

האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות  מפעילעל ה .18.14
זה. סכומים אלה יהיו נתונים  בהסכםים המפורט מפעילעצמית הנקובים בביטוחי הה

 .הסכם זהעל פי  מפעילמכל סכום שיגיע ל מועצההלקיזוז על ידי 
 

האריך את פוליסות הביטוח שעל , למפעילחי הלקיים את כל תנאי ביטו מפעילעל ה .18.15
היינה תקפות במשך זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שת הסכםלערוך לפי  מפעילה

 .כל תקופת ההתקשרות
 

ת נוספת בבית הספר, פעילו לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .18.16
הספר לצורך  חרים לשימוש במתקני ביתל התקשר עם גורמים אהמפעיובמקרה בו 

יב בהסכם סעיף לפיו מחוי ייכללהפעילות הנוספת כהגדרתה לעיל, המפעיל מתחייב כי 
ישי וביטוח חבות מעבידים וכן חר,  בעריכת ביטוח אחריות כלפי צד שלהגורם הא

  , כמפורט לעיל.המועצהת כלפי כלל סעיף הפטור מאחריויי
 

ו/א לציוד  בית הספר נזק למבניין בו יתקבלו דמי ביטוח בגר בזאת כי בכל מקרה מובה .18.17
ם אותו נזק , יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקווריהוט

 שבגינו שולמו.
 

אם, יחולו במועדם, בחלקם או במלו מפעילנערכו או קוימו ביטוחי ה במידה שלא .18.18
 ההוראות הבאות:

 
, ( ימיםעשרה) 10התראה של  מפעילתנה לתהא הזכות, לאחר שני למועצה  .18.18.1

, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, מפעילתחת הים להתקשר בביטוח
 י חוזי הביטוח.ריבית והפרשי הצמדה, לפ

 .מפעיללעיל יחולו על ה 17.18.1בסעיף פי  האמור על  המועצהכל הוצאות  .18.18.2
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זה, או המפורטות בפרק  פעילמהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות האין ב .18.18.3
 . להיחבות כש ועצההמכדי להטיל על 

 

 ערבות ביצוע  .19
 

כולן יחד לפי חוזה זה,  המפעיללהבטחת קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות  .19.1
, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות למועצה למסור  מפעילהוכל אחת מהן לחוד, מתחייב 

 .'ד נספחכהסכם זה המצורף לאית אוטונומית על פי הנוסח בנק
 
 12ותוקפה יהא למשך , ספר נשוא הסכם זה()לבית ה ₪ 00,050הערבות תהא בסך של  .19.2

חודשים )אי הארכת  12של  בתום כל שנה תוארך הערבות לתקופה נוספת .חודשים
 .מים טרם מועד פקיעתה תהווה לכשעצמה עילה לחילוטה(י 14הערבות 

 
ה ו/או התקיים תנאי לפי חוזה ז ויבויותיהתחייבות כלשהי מבין התחי המפעיל פרה .19.3

לפי החוזה ו/או על פי דין,  מפעילבקבלת כספים כלשהם מה המועצהכה את המז
ום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה את הסכ למועצה  םלא שילמפעיל וה

עצמה כל סכום אשר רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ולגבות ל המועצה
  למועצהים ומדע מכל זכות ו/או סעד העעתה, וזאת מבלי לגרויפצה אותה להנחת ד
לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות  עפ״י החוזה ועל פי דין

 .הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו לפיק לכיסוי הנזקים, האובדן, ההפסד, הלא יס
 
ו ושן ו/או הארכתן ו/אבהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חיד כל ההוצאות הכרוכות .19.4

. מתן הערבות אינו פוטר את מתוך התקציב( )ולא בלבד ילמפעחילוטן יחולו על ה
גבייתה ומימושה של הערבות ע״י על פי חוזה ואילו  וממילוי התחייבויותי המפעיל
 ם נוספים.נזקים ו/או הפסדי מפעיללא יהוו לגביה מניעה לתבוע מה המועצה

 
תהווה הפרה  יסודי בחוזה זה, והפרתוזה לעיל הינה תנאי  המצאת הערבויות לפי סעיף .19.5

 יסודית של החוזה.
 
 

 איסור על העברת זכויות  .20
 

פי עביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור למפעיל לה
ם או לגוף משפטי אחר, אלא אם הסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרי

 בכתב.מראש ולכך  המועצהת הסכמת קיבל א
 
 

 עדיםהפרות וס .21
 
תהא רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום בתום כל שנת לימודים, ככל  המועצה .21.1

כל טענה ו/או של בית הספר, וזאת מבלי שתהא למפעיל שתחליט על הפעלה עצמית 
 תביעה  בקשר לכך.

 
מה תקופת החוזה את החוזה לכלל סיום גם אם טרם הסתייהזכות להביא  למועצה  .21.2

 ים הבאים:כל אחד מהמקרבמועד שייקבע על ידה ב וזאת
 

 המפעיל הפר את החוזה הפרה יסודית. .21.2.1
, ולא נקט באמצעים על  המועצההמפעיל אינו מבצע את החוזה לשביעות רצון  .21.2.2

בכתב על התראה  לוימים מיום שנמסרה  30תיקון בתוך ן את הטעון מנת לתק
 כן.
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 .ימודים בגירעון תקציבים ברציפות את שנת הלהמפעיל סיים במשך שנתיי .21.2.3
 

על הסכם זה יחול מאיזה מהסעדים שנקבעו על ידי הצדדים בהסכם זה,  מבלי לגרוע .21.3
 .1970-ופות בשל הפרת חוזה( תשל"אהאמור בחוק החוזים )תר

 
לבטל את  ועצההמבהר כי הפרות יסודיות של ההסכם ע"י המפעיל תזכה את מו .21.4

ות אחרת אשר וזאת מבלי לגרוע מכל זכאו תנאים מוקדמים, /ההסכם, בלי כל תנאים ו
 ע"פ דין ו/או ע"פ הסכם. למועצה מוקנית 

 
י לגרוע מן האמור בכל דין, מוסכם מבלי לגרוע מן האמור ביתר חלקי ההסכם, ואו מבל .21.5

חשות האירועים תהיה זכאית לבטל את ההסכם בגין התר המועצההצדדים כי  בין
 דמים:נאים ו/או תנאים מוקהבאים, וזאת בלי כל ת

 
ויינתן נגדו או נגד אחד מהיחידה של  דם או שותפותאם המפעיל הוא א .21.5.1

 השותפות צו לקבלת נכסים.
בחס  או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועלהוטל עיקול זמני או קבוע  .21.5.2

האמורה לא הופסקו או לנכסי המפעיל כולם ו/או חלקם, העיקול או הפעולה 
 הפעולות הללויצועם, והעיקולים ו/או ימים ממועד ב 90תוך הוסרו לחלוטין 

פוגעים ו/או עלולים לפגוע ביכולתו של המפעיל לקיים את התחייבויותיו עפ"י 
 הסכם זה.

כסים זמני או קבוע או מפרק זמני ה לנכסי המפעיל כולם או חלקם, כונס נונמ .21.5.3
 או קבוע.

או חלקם  ים לגבי נכסיו, כולםמפעיל ו/או לגבי נכסיו צו כינוס נכסניתן כנגד ה .21.5.4
ה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו ו/או על ידו בלה ידו החלטהגדול, או נתק

וא הגיע עם נושיו כולם או חלקם, בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שה
או כל חיקוק  1983 –ה או סידור, כאמור בפקודת החברות )נ'ח(, תשמ"ג לפשר

שרה שיו למען קבל ארכה או פתה, או שהוא פנה לנורלוונטי אחר שיחליף או
, ו/או על פי 1983 –ר איתם כאמור בפקודת החברות )נ'ח(, תשמ"ג למען הסד

 חליף אותה.חוק חיקוק רלוונטי אחר שי
 ה.המפעיל הסתלק מביצוע החוז .21.5.5
ו נתן או הציע ראיות כי המפעיל או אדם אחר מטעמ המועצהכשיש בידי  .21.5.6

 חוזה זה או ביצועו.הנאה כלשהי בקשר עם שוחד, מענק, או טובת 
רה שיש עמה קלון נגד המפעיל ו/או נגד מי יום בגין עבהוגש כתב אישאם  .21.5.7

 מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.
בקשר עם חתימת חוזה זה  ברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנההת .21.5.8

על בדה מהותית אשר, היה בה כדי להשפיע שקרית, או שהמפעיל לא גילה עו
 ההתקשרות עמו.

 
 המפעיל לפיצוי רטות לעיל, לא יהיה זכאיהסיבות המפו ופסק תוקפו של ההסכם מןה

)ככל שהיו הוצאות  בית הספרלת זולת עבור הוצאות אשר הוא הוציא בפועל בגין הפע
אלא רק תמורה בגין בכל מקרה, לא ישולמו כספי תקורה או היערכות להפעלה,  כאלה(.

 הפעלה בפועל.
 
 

 יום ההסכם ס .22
 

 כדלהלן: ינהגו הצדדים של ההסכם עם סיומו
 

 , או לכל גורם שהיא תקבע.המועצהיועבר לניהולה ולתפעולה של  ת הספרבי .22.1
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המיטלטלין שהיו  את המקרקעין ומבני בית הספר וכן כל  למועצההמפעיל ישיב  .22.2
 .למועצה והבעלות המלאה בהם תחזור מוחזקים בבית הספר יישארו בבית הספר 

 
וכלל זכויותיהם  מפעיליפוטרו ע"י ה בית הספרעסקים במסגרת כל עובדי המפעיל המו .22.3

 .יועברו למפעיל שיבוא חלף המפעיל
 

 ,פרובדי המפעיל לצורך המשך הפעלת בית הסתבקש לקלוט חלק מע המועצהככל ש .22.4
דים לתקופה בה הועסקו על ידי את כל  זכויות העוב  למועצה מתחייב המפעיל לשלם  

 . המפעיל
 
צוות יקבע כיצד ינהגו דים להסכם. השותף בהרכב שווה של הצדיוקם מיד צוות מ .22.5

ל הצדדים בתום ההסכם, כאשר הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לסיום הוגן ש
 ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה.

  
נגרמו על ידי המפעיל תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב נזקים ש ועצההמ .22.6

ימים  7 התיקונים תוךדה והמפעיל לא ביצע את ת במיאוז לבית הספר,ו/או מי מטעמו 
 ולחייב את המפעיל בתשלום התיקונים. ,ממועד התרחשותם

 
, המועצהות הסכם, והחזרת בית הספר לניהול ולאחריעם קבלת ההחלטה על סיום ה .22.7

ץ בין במימון, בבינוי בשיפו להשקעותיוי לפיצוי או שיפוי בקשר המפעיל לא יהא זכא
 וכיו"ב.באחזקה בהצטיידות 

 
הקיימים בבית הספר טרם חתימת חוזה זה  ומריםב, הציוד והחהמחשו הריהוט, .22.8

 ות בהם.לא תהיה כל זכ ולמפעיל המועצהיישארו ברשות 
 
ב בית הספר, המפעיל יהא אחראי להשלים גירעונות היה והצטברו גירעונות בתקצי .22.9

עוליים אשר זה שימוש בעודפים תפקורותיו, ולא יהא רשאי לעשות לצורך אלה ממ
מתקציב בית הספר לאחר כיסויו הגירעונות. ככל שיוותרו  , אם יצטברו,יצטברו בידו

 . למועצה עו בבית הספר ו/או יועברו עודפים בתקציב בית הספר, הם יושק
 

מך/אישור אחר אשר המפעיל מתחייב לחתום על טופס העברת בעלות ו/או כל מס .22.10
גורם או לכל  עצה למות בית הספר והפעלתו ההפעלה על ידו והעבריידרש לצורך סיום 

 שהיא תיקבע.  
 
 

 כללי  .23
 

על  המועצהיתור לא יחשבו כוו המועצהכל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד  .23.1
 על זכויותיה בכתב מראש. המועצה ויתרהזכויותיה, אלא אם כן 

 
כלשהו סכום  למועצה לשלם  מקום בו המפעיל חייב ו/או יהיה חייבמוסכם, כי בכל  .23.2

א רשאית לקזז סכום זה מכל סכום שמגיע ו/או יגיע תה המועצהה, ע"פ ומכוח הסכם ז
 ו אגרות חוץ. למפעיל, לרבות מתקציבי משרד החינוך ו/א

 
ו טענה על שינוי בעל פה א הסכם זה אלא בכתב ולא תשמע כלאין לשנות כל הוראה ב .23.3

 מכללא.
 
ת הסכם זה, יתור ו/או סטייה מהוראוי ו/או תוספת ו/או ולא יהיה כל תוקף לכל שינו .23.4

 לא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.א
 
גם בתקופות חירום, את מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה,  המפעיל ימשיך לבצע .23.5
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

ת ם את מלוא התחייבויותיו ללא כל תוספמלחמה שביתות והשבתות. המפעיל יקיי
 אלה.תשלום גם בתקופות 

 
כים בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה  ו/ או הנובע דעות או סכסואם יתגלו חילוקי  .23.6

זה   לאחר תום תקופת הסכם ר, רכושו וציודוממנו כולל חילוקי דעות  בקשר לבית הספ
דים להכרעה סופית ומוסכמת במידה ולא יגיעו הצד. הם ימסרו להכרעת ראש הרשות

 מוסכם.שא לגישור של מגשר  יועבר הנו
 
 .מבואזה הן כמפורט בלצורכי הסכם כתובות הצדדים  .23.7

 
 

__________________ 
 

__________________ 
 

י החתימה מטעמו ה"ה המפעיל, באמצעות מורש
 -.ז ____________ ו ______________ ת

 _____.__________________ ת.ז _________

ה מטעמה ה"ה , באמצעות מורשי החתימהמועצה
 -____ ו _______ תפקיד _______________

 ____________ תפקיד ______________.____
 

 וותק ודרגה רשימת עובדי בית הספר לרבות פרטי - נספח א' 
 

 וכה יצורף לאחר הכרזה על הז
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
 רשימת ציוד בבית הספר -נספח ב' 

 
 במשותף עם הזוכה יה יייערך לאחר הזכ 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 ספח ביטוחנ -  'גנספח 
 

 נספח ג'
 

 אישור עריכת ביטוח
 
 
 

 לכבוד
 

  : "המזמין"(.להלןגדרה )מ.מ 
      

 
 ........ )להלן: "המבוטח"(         הסכם בין המזמין לבין ........................ הנדון: 

                                                                   
בור המבוטח פוליסות ת כי הפקנו עביטוח בע"מ, מאשרים בזא............ חברה לאנו הח"מ, ........

 ביטוח בגין 
 "(.העבודותה )להלן: "הפעלת בית ספר תיכון ממלכתי דתי של המועצה המקומית גדר

 פוליסת הביטוח כדלקמן:  הביטוח כולל את
 
 

עד.............. :  תאריך .............מס' ................      מ פוליסה ביטוח חבות מעבידים:     
  

 
עבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע ביטוח חבות מ

 העבודות, בגבולות 
 

 $  לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.  5,000,000.-ל $  לתובע ולסך ש  1,500,000.-יות של אחר
 

 לות ההוראות הבאות:על פרק זה ח
 
 העסקת נוער. ול כל מגבלה בקשר עםלא תח .1
 
ובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה ח חל על כל עהביטו .2

 בין אם לאו.כאמור, בין אם קיבל שכר מ המבוטח ו
 
 סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם  .       הפוליסה תכלול3

 לנזק בזדון. 
 
 
 
.. מתאריך .............  ............: פוליסה  מס' ......שיאחריות כלפי צד שלי ביטוח      

  עד.............. : 
 
 
פי דין בגין פגיעה או נזק -עלהמבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו  

 להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך העלולים
טוח אינו כפוף לכל על פי הפוליסה. הבי ₪  לאירוע ובמצטבר 3.000.000

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  -הנובעת מ ה בדבר חבות הגבל
עלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הר

ם כולל תה והשבתה, חבות כלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיישבי
ומי. וף מצד המוסד לביטוח לאועית וכן תביעות תחלבעטול חריג אחריות מקצ

מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת הביטוח 
וזאת  בוטח ו/או של עובדיו, ו/או מי מטעמו,עליו בשל מעשה או מחדל של המ

ערך בנפרד עבור בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נ
 צד שלישי.ן ועובדיו ייחשב כנזק להמבוטח.  נזק למזמי כל אחד מיחידי
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 
...  פוליסה  מס' ...............................מתאריך .......... ביטוח אחריות מקצועית: 

  עד.............. : 
 

דל טעות או השמטה כולל המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעשה או מח              
תן השירותים, בכל הקשור למצדו ו/או עובדיו מטעמו מקצועו של המבוטח מ במסגרת

מכסה גם ₪  לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח  3.000.000בגבול אחריות בסך של 
ו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם את אחריותו של המבוטח ועובדי

לה יטוח אינו כפוף לכל הגבאה ממקרה הביטוח. הבמנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצ נובעים
יה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן בדבר השהי

 ד עובדי המבוטח.גם מצ -אי יושר,מעילה, חריגה מסמכות מסמכים, אי נאמנות , 
 -ת: תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועי 

רכת תקופת גילוי ודיווח מואתבוטל בחברתנו תחול הביטוח במידה והפוליסה  
שים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה חוד 6בת 

ן ביטוח הודעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאיזאת כאילו נמסרה עליהם 
 אחר בתוקף.

 ו החל המבוטח בביצוע השירותיםהביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד ב 
 עבור המזמין.

המבוטח ו/או המזמין,  –יהיה  טח" בפוליסותות הפוליסות הנ"ל "המבולמטר 
 בעבור    אחריותו למעשה המבוטח בלבד.

למעט כלפי מי שגרם ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו,   ביטול זכות השיבוב  
 לנזק במתכוון.

סה תביעות המבוטח ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסעיף אחריות צולבת, אולם  
 ד המזמין.נג

לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא אחר יהיו ניתנים הביטוחים לא 
יום לפני מועד הביטול  30תב רשום, נמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכ

 או השינוי המבוקש.ו/
וי ת מקצועית( לא יפחת היקף הכיסהיקף הכיסוי בפוליסות )למעט פוליסת אחריו

 הביטוח. יט" התקפות במועד התחלתעל פי פוליסות "ב
ו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל הננ

ו טענה בדבר שיתוף מזמין ואנו מוותרים על כל דרישה ו/א ביטוח הנערך על ידי
ליסות תנאי מפורש לפיו לא ביטוחי המזמין. כמו כן בנוסף, כוללות הפו

ם תימסר ביטוח, אלא אינוי לרעה במשך תקופת הטלנה ולא יחול בהן שתבו
יום מראש. כמו כן,  30הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר רשום, לפחות 

הביטוח עבור הפוליסות ים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי הננו מאשר
 ת על פיהן.הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלו

וח אחר ניים לכל ביטם לעיל הם ביטוחים ראשושרים בזה כי הביטוחיאנו מא           
שנערך על ידי המזמין ו/או כל אדם או גוף, שהמזמין התחייב לשפותו בכתב טרם 

ל טענה בדבר שיתוף ביטוחיהם מקרה הביטוח, ומתחייבים שלא להעלות כקרות 
 של הנ"ל.

 
המקוריות תאם לתנאי הפוליסות ם המפורטים באישור זה הינם בההביטוחי             

 .נו באישור זהעד כמה שלא שו
 
 

_________________        __________________         __________ 
 שם החותם   תאריך                                                     

 חתימה 
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 חתימה + חותמת: _____________________
 

 נוסח ערבות ביצוע -נספח ד'  
 

 כבוד ל
 מועצה מקומית גדרה 

 ערבות  : וןהנד
 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל שיםהמבק" -להלן ) ________________ קשתפי ב-על

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של ם(, חדשישקלים  אלף חמישים) ₪ 00005, סכום עד לסך של
 .גדרהב _________ר להסכם להפעלת בית ספשתדרשו מאת המבקשים בקשר מונח זה להלן, 

 
 זה: במכתבנו 

 
י הלשכה המרכזית מתפרסם על ידו מדד המחירים לצרכן, המשמע  -" מדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד  תוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלוםאם יתברר מ
 שפורסם בתאריך ________ חודששל עלה לעומת המדד החדש"(, כי המדד החדש 

ו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש יהי(, יסודי"המדד ה" - להלן)________
 ד היסודי.בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במד

 
תב ימים מיום דרישתכם בכ 7סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל
ילה מאת או לדרוש את הסכום תח םליכם לבסס את דרישתכשתגיע אלינו, מבלי להטיל ע

 שים.המבק
 

דרישתכם ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את 
-ן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלפיה בהליך משפטי, או באופ-על
 .יה, תביעה משפטית נגד המבקשיםפ
 

 ה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.ד בכלל. דרישוע  תוקפה עדערבות זו תישאר ב
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 רב,   בכבוד
 
 
מיום חמש וחצי שנים  ותהא-וכנס על פי הנחיית המועצה תרבות תקופת העהערת הבהרה: ]

 [תינתןזו צייה ככל וש לתקופת אופדתחו הערבות .חתימת ההסכם
 
 
 


