
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 אדר, תשפ"א ו"כ

  2021מרץ,   10

            לכבוד
 01/21במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

להפעלת בית הספר התיכוני "מקיף עין גדי" שבתחום שיפוטה של המועצה  01/21מכרז מס'  הנדון:

 4מס' מסמך הבהרות  - האזורית תמר

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

 כללי  .1
סיור 

 מציעים

במהלך סיור המציעים נמסר שעובדי 
המנהלה בבית הספר הם עובדי המועצה 
ושלאחר המכרז ישארו מועסקים על ידי 

 המועצה.
 נא אשרו שכך הם פני הדברים.

 נכון.  
להסכם. על  7.18בהקשר זה, ראו סעיף 

המפעיל להעביר לרשות את כל מרכיבי 
תקציב שכר עובדי המנהלה המתקבל 

 . אצלו ממשרד החינוך

  כללי  .2

מבוקש לקבל את "תיק בית הספר",  .1
למשתתפים במסגרת  נמסרלא  אשר

 סיור המציעים.
מבוקש כי תינתן אפשרות לשאול  .2

שאלות הבהרה נוספות מספר ימים 
לאחר קבלת החומרים )תקציב 

 וכיו"ב(.  

בית הספר" נשלח למציעים תיק " .1
 במייל. 

ת. המועד למשלוח להבקשה מתקב .2
שאלות הבהרה מוארך עד ליום 

14.3.21 .  

  כללי  .3

האם פיצול המגמות, שעות התגבור והמערך 
באחריות המועצה  םניהטיפולי ה

 ומתקציבה?

כן, כיום המועצה מתקצבת את פיצול 
השירות שעות התגבור ושעות  המגמות,

ככל שיידרש להמשיך פסיכולוגי. ה
ולהקצות שעות מעבר לתקן, המועצה 

ביחד עם  תממן שעות אלה. המועצה
 הקצאת השעות. לייעל את יפעלו המפעיל 

4.  

 -1עמ' 

 1מסמך 

דברי 

הסבר 

כלליים 

והנחיות 

 1.7סעיף 

מבוקש כי ככל והמועצה תחליט על הפעלת 
תידרש לקבל את  היאתקופות האופציה, 

הסכמת המפעילה להפעלת תקופות 
 האופציה.  

 הבקשה נדחית. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

להגשת 

 הצעות

5.  
 -3עמ' 

 1מסמך 

 תנאי סף 

 3.1סעיף 

+ סעיף 

3.4 

 

 מסמך ה'

מבוקש כי המועצה תצרף נוסח  .א
תצהיר עליו תידרש המציעה 
לחתום כהוכחה לעמידתה 

 בדרישות הסעיף.
ובנספח ה'  3.4בסעיף כי  מבוקש .ב

ניתן יהיה   "12מקום "גילוי דעת ב
"גילויי הדעת שעוסקים לרשום 

 בהערת עסק חי".
 

' למסמך א נספחבמסגרת  מצורף .א
 למכרז. 1

 הבקשה מתקבלת.  .ב
 

6.  

 -3עמד' 

 4עמ' 

עמ' 

 1מסמך 

 תנאי סף 

סעיפים 

3.5 -3.7 

 כולל

-3.5מבוקש להבהיר האם דרישות סעיפים 
למכרז? האם  4.3.6כלולות בסעיף  3.7

חתימת המציעה על נספח א' )כאמור בסעיף 
( למכרז עונה על עמידה בתנאים של 4.3.6

 ? 3.5-3.7סעיפים 
במידה ולא, מבוקש כי המועצה תעביר נוסח 
תצהיר אחיד לכל המשתתפים המתייחס 

-3.5פים לעמידת המציעים בדרישות סעי
3.7 . 

על המציע לחתום על הצהרת המציע 
 .למכרז 1למסמך  נספח א'כ פתמצורה

7.  
 -4עמ' 

 1מסמך 

 תנאי סף 

 3.6סעיף 

תצהיר  -למכרז 1האם נספח ג' למסמך 
בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות 
גופים ציבוריים עונה על דרישות סעיף זה? 
במידה ולא, מבוקש כי המועצה תצרף נוסח 
תצהיר אחיד לכל המשתתפים להוכחת 

 עמידתם בדרישות הסעיף.

 1למסמך  נספח א'מסגרת מצורף ב
 .למכרז

8.  
 -4עמ' 

 1מסמך 

 תנאי סף 

 3.8סעיף 

מבוקש להבהיר האם הדרישה בסעיף 
תלמידים  300למוסד חינוך בו התחנכו 

מתייחסת לתלמידי חט"ב+חט"ע? או רק 
 לתלמידי חט"ע?

 300לומדים ר השש שנתי פבבית הס
תלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה 

. עם זאת, תנאי הסף גם יחד העליונה
 ,על כןו, מתייחס אך ורק לחטיבה העליונה

יתייחס הניסיון הקודם  300במקום 
 . תלמידים 150-הנדרש ל

מצ"ב טופס מתוקן של פירוט הניסיון 
יש (. 1הקודם של המציע )נספח ב' למסמך 

למלא ולצרף להצעה טופס זה, במקום 
  הטופס שצורף לחוברת המכרז. 

9.  
 -4עמ' 

 1מסמך 

 תנאי סף 

 3.9סעיף 

מבוקש לקבל את פרוטוקול מפגש המציעים 
הכולל את שמות המשתתפים על מנת לצרפו 
כחלק ממסמכי המכרז וכהוכחה לעמידת 

 המציעים בדרישות סעיף זה.

פרוטוקול מפגש המציעים )ללא שמות 
, וייחשב חלק מצורף בזאתהמשתתפים( 

 ממסמכי המכרז.  

10.  
 -4עמ' 

 1מסמך 

 תנאי סף 

סעיף 

3.12 

מבוקש כי המועצה תצרף נוסח תצהיר 
למשתתפים כהוכחה לעמידתם בדרישות 

 סעיף זה.

תצהיר למכרז ) 1למסמך  נספח ג'כמצורף 
עסקאות בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק 

 .(גופים ציבוריים

11.  
 -5עמ' 

 1מסמך 

אופן 

הגשת 

 ההצעה 

מבוקש כי המציעה תוכל להוסיף לטבלה 
המופיעה בהצהרת המציע )נספח א' למסמך 

למכרז( אנשי הנהלה בכירה העוסקים  1
 בחינוך ורלוונטיים לצורך הגשת ההצעה.

המידע הנזכר בשאלה  הבקשה נדחית.
  אינו רלוונטי לטופס זה. 

  



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

סעיף 

4.3.6  

נספח א 

למסמך 

 למכרז 1

12.  
 -5עמ' 

 1מסמך 

אופן 

הגשת 

 ההצעה 

סעיף 

4.3.11   

 נספח א 

למסמך 

 למכרז  1

מותאם למועמד  כנספח ד'השאלון המצורף 
לתפקיד/משרה ברשות מקומית ואינו 
מותאם לתאגיד המתמודד על הפעלת בית 
ספר. חלקים משמעותיים מהנספח 
מבקשים פירוט של עיסוקים קודמים 
ורשימת מעסיקים קודמים וכן פירוט של 
תפקידים ציבוריים שמילא המועמד בעבר. 
תאגיד המתמודד על הפעלת בית ספר אינו 

ת הנדרש בנספח ולכן מבוקש יכול למלא א
כי המועצה תחליף את השאלון לאיתור 
חשש לניגוד עניינים בנוסח אחר המתאים 
לתאגידים המתמודדים במכרז להפעלת 

 בית ספר. 
לחלופין ככל שהמועצה תסרב לתקן את 
הנוסח מבוקש להבהיר מה על המציעים 

 בשאלון?   3וסעיף  2למלא בסעיף 

תצהיר  מצ"ב נוסח הבקשה מתקבלת.
בדבר היעדר ניגוד עניינים, עליו יש לחתום 

  שצורף לחוברת המכרז.   במקום נספח ד'

13.  
 -8עמ' 

 1מסמך 

– 2שלב 

חישוב 

ציוני 

 האיכות 

סעיף 

10.4.3 

מציון האיכות: מבוקש  10% -ניסיון המציע
כי המציעה תוכל לצרף טבלה מטעמה 

 שתציג את ניסיון המציעה.

 נוניסיועל המציע לפרט את הטבלה שבה 
סעיף ב' במצורפת  10.4.3בהתאמה לסעיף 

 . 1למסמך  נספח ב'ל
במידה והמציע מעוניין בכך, הוא רשאי 

ולצרף אותה במדויק להעתיק את הטבלה 
 בנפרד. 

14.  
 -11עמ' 

 1מסמך 

הודעה 

לזוכה 

והתקשר

סעיף ות 

11.3 

מבוקש להאריך את זמן הגשת ערבות 
ימים מיום שנודע  14 -ימים ל 7הביצוע מ 

 לזוכה על זכייתה.  

 הבקשה מתקבלת. 

  -12עמ'   .15

נספח א' 

ך למסמ

, סעיף 1

3.1 

האם מופרשות לעובדי הוראה ולעובדי . 1
 כלל הזכויות הפנסיוניות?  ההמינהל

 האם ישנם עובדי הוראה או מינהלה. 2
 בהסדר של פנסיה תקציבית?

לכל עובדי ההוראה יש הפרשות  .1
פנסיוניות מלאות כולל השלמה 

  .2.33%לפיצויים  
ישנם שני מורים בהסדר של פנסיה  . 2

תקציבית. השאלה אינה רלוונטית 
לעובדי המינהלה, אשר ימשיכו להיות 

 מועסקים על ידי המועצה. 
 

16.  

עמ' 

29+31 

 הסכם

 3.9סעיף 

+ סעיף 

5.10.4 

פעם רק מבוקש שיובהר כי דו"ח כספי יועבר 
 מנהל.הבשנה בוועד 

 הבקשה מתקבלת. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

17.  
 -30עמ' 

 הסכם

 4סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

נבקש לקבל העתק רישיון הפעילות של בית 
הספר, העתק מבדקי הבטיחות שעבר 
המוסד, וכן המבדק התברואתי שעבר 

 המוסד.

הרישיונות והאישורים המבוקשים נשלחו 
  למציעים במייל. 

18.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

האם בית הספר זכאי לתיקצובים מיוחדים 
ממשה"ח )קולות קוראים( מעבר למפורט 
בדוחות מיתר? אם כן, נשמח לקבל פירוט 

 .ההכנסות וסכומים

 אין תקציבים מיוחדים. 

19.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

תלמידים(  8)בה לומדים  3האם כיתה יא 
היא כיתת חינוך מיוחד? אם כן, מדוע לפי 

היא אינה מוגדרת  "1/21מיתר דו"ח "
 ומתוקצבת ככזו?

זו קבוצת למידה שאינה רשמית של 
 .07תלמידי 

20.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

האם יש בבית הספר כיתת מב"ר ואם לא 
 למה?

כיתת מב"ר, הואיל ואין בבית הספר אין 
מספיק תלמידים שעומדים בתבחינים 

 הנדרשים.

21.  
 32עמ' 

 הסכם

6.6.1 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

נשמח לקבל טבלה המפרטת את תעריף 
תשלומי הורים לפי שכבה, אחוזי הנחה, 
אחוזי גביה, והאם הסכום מאושר ע"י 

 משרד החינוך. 

מצ"ב טבלה כמבוקש. הסכום מאושר על 
 ידי משרד החינוך. 

22.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

בבי"ס תלמידי פנימיה? אם  לומדיםהאם 
כן, נשמח לדעת את מספר התלמידים 

 והתעריף שהם משלמים לבית הספר.

תלמידי  50-בבית הספר לומדים כ
פנימייה. הפנימייה משלמת לבית הספר 

 בעבור התלמידים, בהתאם לסל לאור.  

23.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

האם לבית הספר יש הכנסות נוספות מעבר 
לתקציב ממשה"ח? אם כן, נשמח לקבל 
 פירוט של מהות ההכנסות האחרות והיקפן.

אין הכנסות נוספות מעבר לתקציב משרד 
 החינוך והשתתפות המועצה. 

24.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

נבקש לקבל את תקציב ביה"ס לשנה"ל 
 . הנוכחית

  הבקשה מתקבלת. מצ"ב. 

25.  

 עמ'

32-34 

 הסכם

 6סעיף 

למסמך 

לקבל את מאזני הבוחן של בית הספר  בקשנ
 .2019-2020לשנים 

 . 24ראו תשובה לשאלה מס' 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

נוסח  – 3

 ההסכם.

26.  
 32עמ' 

 הסכם
 6.4סעיף 

מבוקש למחוק את המשפט שמתחיל 
 במילים: "היה וייווצר גרעון... ועד הסוף. 

לחלופין מבוקש כי נוסח הסעיף ישונה כך כי 
ככל וייווצר גרעון הוא ישולם מתוך תקציב 

 מתקציב המועצה.בית הספר/ 

המפעיל ישא מובהר, כי הבקשה נדחית. 
בגירעון על חשבונו, וזאת בכפוף להעברת 

 3השתתפות המועצה בהתאם לסעיף 
והעברת  מימון בגין השעות מעבר לתקן 

 .  3כמפורט בסעיף 

27.  
 33עמ' 

 הסכם
 6.8סעיף 

מבוקש להוסיף תת סעיף נוסף שמספרו 
אשר יכלול את ההתייחסות הבאה: "  6.8.6

מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי 
שהמפעילה תוכל לעמוד בסטנדרטים 
הנדרשים לרישוי בית הספר בנוגע להיבט 
בטיחות ובריאות". מדובר ברכיב חובה כפי 

. מניסיוננו 4/2019לנוהל  2.6שמופיע בסעיף 
לא יאשר העברת בעלות על משרד החינוך 

 סמל המוסד ללא התייחסות לעניין זה. 

 הבקשה מתקבלת. 
 

28.  
 34עמ' 

 הסכם

סעיף 

6.16.2 

מבוקש כי הסעיף יתוקן משום שהוא עומד 
בהסכם  6.8.3בסתירה לאמור בסעיף 

לפיו  4/2019בנוהל  2.6ולהוראות סעיף 
המועצה תישא בעלויות אלו )חשמל, מים 

  ה.וכיו"ב( ולא המפעיל
 

מדובר בתשלומי חובה, אשר  מובהר, כי
לרשויות  מתוך תקציב בית הספר ישולמו

 הרלוונטיות.
 

29.  
 34עמ' 

  הסכם

7.1 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

נשמח לקבל את מספר עובדי ההוראה ואת 
של המורים השנה )ללא שעות  כמות הש"ש

תומכות הוראה: פרטניות ותומכות(, מספר 
המורים המועסקים עם קביעות וכמות 
הש"ש שלהם, וסה"כ עלות מורים שנתית. 
יוער כי בניגוד לאמור במסמכי המכרז, 
רשימת העובדים לא הוצגה במפגש 

 המציעים.

 . 24ראו תשובה לשאלה מס' 

30.  
 34עמ' 

 הסכם
 7.1סעיף 

ביחס לעובדים המנהליים העוברים מבוקש 
 לדעת ולקבל: 

עובדי מנהלה בפנסיה  אם ישה .1
תקציבית? אם כן, נבקש לקבל פירוט 
שמותיהם ונתוניהם. מבוקש כי ככל 
והרשת והמועצה יחליטו על השאלת 
עובדים מסוג זה לרשת יקבע מנגנון 
התחשבנות בין הצדדים שיכלול העברת 

עצה לרשת נתונים ותלושי שכרם מהמו
לצורך התחשבנות בין הצדדים והעברת 

 תשלום שכרם מהרשת למועצה. 
האם יש עובדים בדירוג? מבוקש לקבל  .2

פירוט דרוג דרגה ולפי איזה הסכם הם 
מועסקים? )חוקת העבודה של השלטון 

 המקומי? חוקת ההסתדרות?(. 
האם יש עובדים המועסקים בהסכם  .3

 אישי? והאם יש לעובדים אלו תנאי שכר
 מטיבים שעלינו לקחת בחשבון? 

הנושא אינו רלוונטי, הואיל ועובדי 
ימשיכו להיות מועסקים על ידי המינהלה 

וצאות בגין עובדי ההכנסות והה .המועצה
  המינהלה לא יכללו בתקציב בית הספר. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

האם יש עובדי המנהלה המקבלים  .4
תנאים מטיבים שהם אינם לפי   

 הסכמים הקיבוצים החלים עליהם?

31.  

-34עמ' 

36 

 הסכם

 7סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

נבקש לקבל פירוט צוות המנהלה הכולל את 
תפקידם, היקף המשרה שלהם, והעלות 

 .השנתית

 . 30ראו תשובה לשאלה מס' 

32.  

-34עמ' 

36 

 הסכם

 7סעיף 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

האם יש חוזים אישיים למורים/למנהל 
ולעובדי מנהלה? אם כן, נשמח שתציינו מי 
 מקבל תוספת אישית ואת עלותה השנתית. 

 

-מנהל בית הספר מועסק בחוזה אישי, ב
. יתר 3משכר מנכ"ל ברשות רמה  80%

עובדי ההוראה אינם מועסקים בחוזה 
 אישי.

33.  
 34עמ' 

 הסכם
 7.3סעיף 

מתייחס רק  מבוקש להבהיר כי הסעיף
 למורים שיש להם קביעות במשרד החינוך.

מורי חטיבת הביניים בתקן מועסקים 
בתקן משרד החינוך וימשיכו להיות 
מועסקים כך. ככל שהמועצה תחליט 
לתקצב שעות מעבר לתקן, היא תישא 

  בעלויות הנובעות מכך. 

34.  
 35עמ' 

 הסכם

מבוקש כי מעבר להכרה ביתרות ימי  7.5סעיף 
מספר יתרות ימי המחלה של מורי  ,המחלה
 חט"ע יועברו למפעילה. חט"ב +

הבקשה נדחית. מובהר, כי ביחס 
לזכויותיהם של מורים אשר יעברו להיות 
מועסקים אצל המפעיל יחולו הוראות 

 הדין ונהלי משרד החינוך. 

35.  
 35עמ' 

 הסכם

 כמה מורים יש עם פנסיה תקציבית?  .1 7.9סעיף 
בעלי פנסיה מבוקש להבהיר כי מורים  .2

תקציבית בלבד )ככל שיש כאלו( יועסקו 
על ידי המועצה ויהיו עובדים מושאלים 
למפעילה אשר בגינם תיערך התחשבנות 
כספית בין הצדדים וכי לצורך קיום 
ההתחשבנות והעברת התשלום 
מהמפעילה למועצה בגין שכרם תעביר 
המועצה למפעילה את תלושי שכרם 

דרישת  ונתונים נדרשים נוספים לפי
המפעילה )ניצול ימי מחלה וחופשה לדג'( 

 לצורך ביצוע ההתחשבנות בין הצדדים.

ישנם שני מורים בבית הספר שיש להם  .1
 פנסיה תקציבית. 

שני המורים בפנסיה תקציבית לא  .2
 יועסקו על ידי המפעיל.

, בנוסח א7.9יתווסף סעיף להסכם  .3
 של מסמך זה.  בסיפא המופיע

 
 

36.  
 35עמ' 

 הסכם

7.9 

למסמך 

נוסח  – 3

 ההסכם.

 7.1. בס' 7.1הסעיף סותר את הנאמר בסעיף 
נאמר כי הזוכה יקלוט את כל עובדי בית 

נאמר כי עובדי  7.9הספר, ואילו בס' 
ההוראה ימשיכו להיות מועסקים ע"י 

 המועצה. נבקש את הבהרתכם לעניין.

נפלה טעות סופר. העובדים  7.9בסעיף 
העברת  שישארו עובדי המועצה גם לאחר

הניהול למפעיל שייבחר הם עובדי 
 ולא עובדי ההוראה.  ההמינהל

 7.11 – 7.9עיפים סראה תיקונים של 
 .זהשל מסמך בסיפא 

37.  
 35עמ' 

 הסכם
7.10 

מבוקש שיובהר כי המועצה כמעסיקתם של 
העובדים כיום תהא אחראית לקבל את 
הסכמת כל אחד מהעובדים למעבר בכתב 
וכי יצוין. כמו כן מבוקש להבהיר כיצד 
המועצה תנהג ביחס לעובדים שלא יחתמו 

 או לא יסכימו למעבר? 
ככל שהמציעה תזכה במכרז מבוקש כי 

אצל  אישורי העובדים למעבר כפי שהתקבלו

 7.9-7.11של סעיפים ראה תיקונים  
   מסמך זה.להסכם בסיפא של 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

המועצה יועברו למציעה הזוכה לצורך 
 שמירתם בתיקים האישיים של העובדים. 

38.  
 35עמ' 

 הסכם
7.11 

מכיוון שהעובדים אינם צד להסכם שנחתם 
בין המועצה למציעה הזוכה לא ברור מה 
התוקף המשפטי של נוסח סעיף שקובע 
שאין לעובדים זכויות כלשהן או תביעות 
כלשהן כלפי המועצה בגין תקופת העסקתם 

 נא הבהרתכם.  -הקודמת
מבוקש להבהיר את הסעיף או למחוק את 

קח אחריות האמור בו שכן המפעילה לא תי
על חובות עבר אלא תהא אחראית רק החל 
ממועד הפעלת בית הספר על ידה וממועד בו 
החלה להעסיק את העובדים. מבוקש 
שיובהר כי המועצה אחראית לתשלום כל 
חובותיה לעובדים עד למועד העברתם 

 למפעילה הזוכה.

 7.11 – 7.0ראה תיקונים של סעיפים 

 זה. של מסמך בסיפא 

39.  
 35עמ' 

 הסכם
7.12 

מבוקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 
המילים הבאות: "יובהר כי האמור בסעיף 
זה אינו מהווה תנאי מתלה לקבלת רישיון 
הפעלה ע"ש הזוכה או להעברת הבעלות על 
סמל המוסד של בית הספר מהמועצה 

 לזוכה".  
מניסיוננו ברגע שבחוזה מופיעה דרישה כזו 
לחתימה על הסכם עם ארגון עובדים, משרד 
החינוך לא יאשר את העברת הבעלות ללא 

 –רשת  -חתימה על הסכם משולש )מועצה
וארגון המורים( דבר שעשוי לקחת זמן רב 
ולהשאיר את הזוכה ללא רישיון ותקצוב. 

ו  מוצע להוסיף את הסיפא כפי שציינו לעיל א
לשנות את הנוסח כי הזוכה מתחייבת לפעול 
בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על 
העובדים העוברים כך יינתן מענה חוזי 
לחשיבות השמירה על רצף זכויות העובדים 

 העוברים בהתאם לכללים החלים עליהם.  

  .כולוויבוטל  יימחק 7.12סעיף 

40.  
 35עמ' 

 הסכם
7.14 

מבוקש למחוק את הסעיף או להבהיר אותו. 
נציין כי סעיף זה הופיע גם בהסכם אחר, 
במסגרת מכרז אחר בו השתתפה המציעה 
ומשרד החינוך לא אישר את העברת 
הבעלות על בית הספר כיוון שהנוסח של 
הסעיף לא ברור, בעיקר הסיפא שאומרת 
:"תשולם היתרה מעבר לסכומים שיעמדו 

לק המעביד( בקרן לזכות העובדים )ח
גימלאות והחזרי הועדה הפריטטית, מתוך 
תקציב בית הספר". בכל מקרה חשוב 
להבהיר כי על חובות שקדמו למועד 
ההפעלה ע"י הזוכה המועצה אחראית 
לשלם וכי זה לא יכול להיות מתקציב בית 
הספר. נא הסבירו את משמעות הסעיף כולו 

 או מחקו אותו.  

 ל כולויבוטיימחק ו 7.14סעיף 

41.  
 36עמ' 

 הסכם
7.17 

מבוקש למחוק את המילים: "בתיאום עם 
וועד מנהל" וכן את המילים: "ובכל מקרה 
יכנסו לתוקף אך ורק לאחר אישור 

 המועצה". 

"ובכל מקרה יכנסו לתוקף אך המילים 
יתר  .יימחקו ורק לאחר אישור המועצה"

  הסעיף ללא שינוי. הוראות 
 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

נוסח הסעיף כפי שמופיע בהסכם לא יאפשר 
לזוכה לנהל את בית הספר ואת עובדיה ע"פ 
הפררוגטיבה הניהולית שלה ותכביד מאוד 

 הזוכה.על 
מכיוון שהזוכה תהיה המעסיקה של 
העובדים על כל המשתמע מכך מבוקש כי גם 
הליכי סיום העסקה של עובדים יהיו נתונים 
להחלטתה של הזוכה ללא צורך בקבלת 

 אישור המועצה או תיאום עם וועד מנהל.

42.  
 36עמ' 

 הסכם

סעיף 

7.20 

מבוקש למחוק את הסעיף. הזוכה כמי 
שמעסיקה את העובדים מחויבת בהגנת 
פרטיותם על פי חוק הגנת הפרטיות ולכן לא 
תוכל להעביר למועצה נתונים מסוג זה אלא 
אם קיים צורך ענייני וממשי בנתונים 
מסוימים במסגרת התחשבנות כספית בין 

 הצדדים.

מבלי לגרוע מהאמור הבקשה נדחית. 
ובהר, כי מימוש זכותה של המועצה לפי י

 יעשה בכפוף לכל דין. יסעיף זה 

 הסכם  .43
סעיף 

 נוסף

מבוקש להוסיף סעיף לפיו המועצה 
מתחייבת כי ככל שיהיו חובות בגין התקופה 
שקדמה לתקופת ההפעלה על ידי הזוכה 

זה  היא תיקח אחריות ותשלם אותם. סעיף
מתייחס הן לעובדים והן לספקים. בנוסף 
מבוקש כי ככל והמפעיל יידרש לשלם חוב 

יום  30עבר המועצה תשפה את המפעיל תוך 
 מיום הדרישה.

הבקשה נדחית. מבלי לגרוע מהאמור 
יובהר, כי המפעיל לא יידרש לשלם חובות 
בגין תקופה שקדמה למועד תחילת 

 ההפעלה על ידו. 

44.  
 36עמ' 

 הסכם
 8.1סעיף 

מבוקש כי בסיפא של הסעיף לאחר  .1
המילים: "המפעיל בלבד יהיה אחראי 
לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע 
לעובדיו" יתווספו המילים: "בעבור 

 תקופת העסקתם אצל המפעיל בלבד". 
מבוקש כי המשך המשפט: "כאמור מכל  .2

סיבה שהיא והתמורה המשולמת על פי 
עלות כוללת הסכם זה הינה בבחינת 
 למועצה". ימחק או יובהר.

מובהר, כי המפעיל לא יחוייב לשאת  .1
בחובות כלפי עובדים )ככל שקיימים( 
שנצברו טרם תקופת העסקתם אצל 

 המפעיל. 
הבקשה נדחית. כוונת המשפט היא כי  .2

בכל מתחייבת לשאת  אינההמועצה 
מעבר  ,תשלום עבור המורים

ומעבר להשתתפות המועצה בתקציב 
 ם בגין שעות מעבר לתקן,לתשלו

 .   כמתואר בהסכם

45.  
 37עמ' 

 הסכם
 8.3סעיף 

לרבות הדרישה ש שימחק. נתונים אלו מבוק
"כל אינפורמציה אחרת", חוסים תחת הגנת 
הפרטיות וככל שיועברו הדבר יעשה בהתאם 

 לכללים שנקבעו בדין ובפסיקה.  

 לעיל.  42ראו תשובה לשאלה 

46.  
 37עמ' 

 הסכם
 8.4סעיף 

מבוקש שימחק. המפעילה היא זו שמעסיקה 
את העובדים והיא זו שצריכה לנהל אותם 
ע"פ הכללים הנהוגים אצלה וע"פ הדין. 
נוסח הסעיף עשוי להכניס שיקולים זרים 
שאינם ענייניים בקבלת החלטות לגבי 
העסקת העובדים ולהעמיד את המפעילה 
בחשיפות משפטיות מיותרות ולכבול את 

ה שלה לנהל את הפעול ידיה ואת חופש
 יחסיה עם עובדיה. 

לחלופין מוצע כי במקום המילה "לדרוש" 
את  ולמחוק "לבקש" המילה יכתבת

המילים: "והמפעיל יבצע את המבוקש מיד 
 עם הפניית הדרישה האמורה".

להסכם  8.4הבקשה מתקבלת. סעיף 
  יימחק. 

 יימחק.  9.3מתקבלת. סעיף הבקשה   מבוקש למחוק את הסעיף. 9.3סעיף  37עמ'   .47



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

 הסכם

48.  
 37עמ' 

 הסכם
 9.4סעיף 

מבוקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 
המילים: "בהתאם ובכפוף לכל דין" כיוון 
שקיים חוזר מנכ"ל הקובע את הפרוצדורה 

 להרחקת תלמיד.  

 יימחק.  9.4סעיף 

49.  
 37עמ' 

 הסכם
 9.5סעיף 

מבוקש שיובהר כי ככל שהמועצה עומדת על 
התלמידים בכיתה לא יעלה על כך שמספר 

תלמידים היא תתחייב בהשלמת תקצוב  20
שעות הוראה )שעות שאין בגינן מימון של 

המשרד החינוך( וגם תתחייב להקצות  
מבנים/כיתות וכל הוצאה הנגזרת מתוספת 

תלמידים  20הכיתות הנדרשת בלימוד של 
 בכיתה.

דרישה כי מספר התלמידים בכיתה לא ה
  .חקתימ 20יעלה על 

50.  
 38עמ' 

 הסכם

סעיפים 

10.4-

10.7  

מבוקש שיובהר כי האמור בסעיפים  .1
אלו יבוצע בכפוף לעמידה בתקציב בית 

 הספר. 
מבוקש שהמועצה תבהיר את  .2

הדרישות שבסעיפים אלו מכיוון 
שבסיור מציעים נאמר כי הציוד 

 המפורט בסעיפים קיים בכל הכיתות.

 .הבקשה מתקבלת .1
המחשבים והמעבדות הכיתות, חדרי  .2

אכן מאובזרים, מדובר בהשלמת ציוד 
 חדש ו/או תחזוקת ציוד קיים. 

 

51.  
 38עמ' 

 הסכם

סעיף 

10.11  

 10"יכתב ימים" י 3"מבוקש כי במקום 
 ימים". 

 הבקשה מתקבלת. 

52.  
 38עמ' 

 הסכם

סעיף 

10.13 

מבוקש להבהיר כי תשלומים אלו יעשו 
מתוך תקציב בית הספר )לא על חשבונו של 

 המפעיל(. 

  הבקשה מתקבלת. 

53.  
 39עמ' 

 הסכם

סעיף 

11.7 

מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: 
 "בתיאום מראש עם המפעילה". 

 הבקשה נדחית. 

54.  
 39עמ' 

 הסכם

סעיף 

11.8 

מבוקש להבהיר כי בגין פעילות שמתקיימת 
בבית הספר לאחר שעות פעילות בית הספר 
ובימי חג ושבתות המועצה תישא באחריות 

 לפעילות המתקיימת בבית הספר. 

הבקשה נדחית. מובהר, כי כל צד ישא 
 באחריות למעשיו ולמחדליו. 

55.  
 39עמ' 

 הסכם

סעיף 

11.9 

 הבקשה נדחית.  . למחוק את הסעיףמבוקש 

56.  

 39עמ' 

 הסכם

סעיף 

11.14 

מבוקש שיובהר כי האמור בסעיף זה יבוצע 
בכפוף לקבלת תקציבי משרד החינוך בעבור 

 שיפוצי קיץ. 

מובהר, כי המועצה הבקשה נדחית. 
אחראית על תקצוב תחזוקת המבנה 
לרבות שיפוצי הקיץ, כאשר על המפעיל 
חלה האחריות לבצע את שיפוצי הקיץ, 

 כמתואר בסעיף.  

57.  

 40עמ' 

 הסכם

סעיף 

13.2  

מבוקש שניסוח אחר כיוון ששביעות רצון 
אינה קריטריון אחיד ומדיד. מבוקש לשנות 
כך: "המפעיל מתחייב לפעול בשיתוף פעולה 
עם המועצה והכל בכפוף להוראות ההסכם 

 וכל דין". 

 הבקשה נדחית.

58.  

 40עמ' 

 הסכם

סעיף 

14.3 

 מבוקש: 
תקופת ההפעלה  4/2019לפי נוהל  .1

שנים וזאת על  5 -הראשונה לא תפחת מ
מנת לאפשר למפעיל לבצע את 
התחייבויותיו באופן המיטבי ביותר שכן 

הבקשה מתקבלת. זכות המועצה  .1
כאמור לא תופעל באופן שמקצר את 

 שנים.  5-תקופת ההתקשרות מתחת ל



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

מדובר בתהליכים ארוכי טווח. מבוקש 
כי נוסח הסעיף ינוסח בהתאם להוראות 
הנוהל כך שאפשרות סיום ההפעלה 
בתום כל שנה תתייחס רק לתקופת 

 5ולא לתקופת ההפעלה של  האופציה
 השנים הראשונות. 

מבוקש להוסיף כי ככל שהמועצה  .2
תחליט על סיום ההתקשרות עם המפעיל 

 10יהיה עליה לתת הודעה מראש של 
חודשים על מנת שהמפעילה תוכל לבצע 
העברה סדורה של פעילות בית הספר 
 למועצה, שכן הדבר דורש היערכות רבה. 

"וזאת בלי מבוקש למחוק את המילים:  .3
שתהא למפעיל כל טענה ו/או תביעה 

 .בקשר לכך"

הבקשה מתקבלת חלקית. המועצה  .2
חודשים  8תיתן הודעה מוקדמת של 

 מראש. 
 הבקשה נדחית.  .3

59.  
 41עמ' 

 הסכם

סעיף 

16.2.1 

מה יהיו סעיפי ההפרה מבוקש להגדיר 
 .היסודית של ההסכם

 הבקשה נדחית. 

60.  

 41עמ' 

 הסכם

סעיף 

16.2.2 

מבוקש למחוק את הסעיף שכן חוסר 
שביעות רצון אינו אבן בוחן לסיום 

 2.3. בסעיף 4/2019ההתקשרות ע"פ נוהל 
לנוהל נקבע כי קיצור תקופת ההתקשרות 
יעשה על בסיס אבני דרך , בנסיבות ברורות 
שיוגדרו מראש וע"פ קריטריונים ברורים. 
מבוקש למחוק את סעיף או להתאים את 

 נוסח הסעיף לדרישות הנוהל.

 יימחק.  16.2.2הבקשה מתקבלת. סעיף 

61.  

 41עמ' 

 הסכם

 סעיף

על  16.2

כל תתי 

 סעיפיו

מבוקש שיובהר כי סעיף זה על כל תתי 
סעיפיו יחול על תקופת האופציה ולא על 
תקופת ההתקשרות הראשונה בהתאם 
להערתנו לעיל המתייחסת לכך שהנוהל 
קובע כי תקופת ההתקשרות הראשונה 

שנים ולא פחות מזה וכי הודעה  5תעמוד על 
על סיום התקשרות תינתן על ידי המועצה 

 חודשים מראש.   10

הבקשה נדחית. אין סתירה בין סעיף זה 
 . 4/2019לבין הוראות נוהל 

62.  
 43עמ' 

 הסכם

סעיף 

17.7 

מבוקש כי למחוק את סעיף הקיזוז ולנסח 
אותו אחרת כך שהמועצה תוכל לתבוע מאת 
המפעילה את התשלום והמפעילה תידרש 

 . 30לשלמו בתנאי תשלום שוטף+

 הבקשה נדחית. 

63.  

 44עמ' 

 הסכם

סעיף 

22.1.4  

מבוקש להבהיר כי על פי דוקטרינת חילופי 
מעסיקים לא מבוצע הליך פיטורים אלא 
הליך גמר חשבון והשלמת תשלומי זכויות 
)ככל שנדרש( כך שהעובדים עוברים תוך 
שמירה על רצף זכויות מהמפעילה למועצה 
או למפעיל אחר שנבחר ללא כל חוב 

ק כלפיהם. מבוקש לתקן את הסעיף ולמחו
את המילה יפוטרו ולשנות את הנוסח כך 
שיבוצע לכלל העובדים גמר חשבון כל 
 שיועברו למועצה/מפעיל הבא ללא כל חוב.  

 יתוקן כדלקמן: 22.1.4סעיף 
 
כל עובדי המפעיל המועסקים במסגרת ל

ע"י המפעיל יערך גמר חשבון בית הספר 
וכן כלל זכויותיהם  ישמור על  תוך שזה

למפעיל שיבוא יפעל להעברתם הסדורה 
 שליםילאחר שהמפעיל זאת חלף המפעיל, 

ותוך שמירה על רצף את  וישלם 
 לאותו מועד. זכויותיהם עד

 

64.  
 44עמ' 

 הסכם

סעיף 

22.1.5  

מבוקש להבהיר כי המפעיל היוצא מחויב 
לשלם לעובדים את כל זכויותיהם בגין 

 תקופת עבודתם אצלו. 

במקום המילים הבקשה מתקבלת. 
" לשלם למועצה את כל זכויות העובדים"

ייכתב "לשלם לעובדים את כל 
 זכויותיהם".



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

65.  
 44עמ' 

 הסכם

סעיף 

22.1.7  

 הבקשה מתקבלת.  . 14יכתב  7מבוקש כי במקום 

66.  
 45עמ' 

 הסכם

סעיף 

22.1.10  

 הבקשה נדחית.   מבוקש שהסעיף ימחק. 

67.  

 48עמ' 

 ביטוח 

נספח ב' 

למסמך 

3  

  1סעיף 

 הבקשה מתקבלת שנים.  3 -שנים ל 7 -מבוקש להפחית מ

68.  

 49עמ' 

 ביטוח

 נספח ב' 

למסמך 

3  

  5סעיף 

מבוקש למחוק את המשפט: "בכל ביטוח 
 חבות...אחריות צולבת". 

 הבקשה נדחית

69.  

 50עמ' 

  ביטוח

 נספח ב' 

למסמך 

3  

 6סעיף 

 הבקשה נדחית מבוקש למחוק את המילים: "ו/או עקיף". 

70.  

-50עמ' 

51  

 ביטוח

 נספח ב' 

 למסמך

סעיף  3

10.1  

מבוקש כי ביטוח העבודות הקבלניות ייערך 
 ע"י המבוטח ו/או קבלן מטעמו. 

 

 הבקשה מתקבלת

71.  

 51עמ' 

 ביטוח

 נספח ב' 

 למסמך

סעיף  3

10.2 

מבוקש למחוק את המילים "ו/או 
 באחריות". 

מבוקש למחוק את המילים "במלוא ערכם" 
 ולכתוב "בערך כינון". 

יצה" יכתב "על מבוקש כי לאחר המילה "פר
 בסיס נזק ראשון". 

 הבקשה נדחית .א
 הבקשה מתקבלת .ב
 הבקשה מתקבלת .ג

72.  

 51עמ' 

 ביטוח

 נספח ב' 

 3מסמך 

סעיף 

10.3 

מבוקש למחוק את המילים "סייג 
 אחריות...גוף" בשני המקומות בסעיף. 

מבוקש למחוק את המילים "הביטוח לא 
 יכלול...על פי דין". 

מבוקש למחוק את המילים "לכלול את 
מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה" 
ולכתוב במקום זאת "יורחב לשפות את 

 מבקש האישור בכפוף להרחבת השיפוי". 

 הבקשה מתקבלת .א
 הבקשה נדחית .ב
הבקשה נדחית, ניתן לכתוב  .ג

יורחב לכלול הביטוח  כדלקמן:"
את מבקש האישור כמבוטח נוסף 
בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי 

 המבוטח"

73.  

-51עמ' 

52 

 ביטוח

 נספח ב' 

  3מסמך 

סעיף 

10.5 

מבוקש למחוק את המילים "בכפוף 
 לסעיף...מיחידי המבוטח". 

מבוקש למחוק את המילים "לא יכלול כל 
 הגבלה" ולכתוב "יכלול הרחבות". 

מבוקש למחוק את המילים "וכן 
 כולל...פליליים". 

 6 -מבוקש להפחית את תקופת הגילוי ל
 .יםחודש

 מקובל .א

 מקובל .ב

 לא מקובל .ג

 מקובל .ד



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

74.  

 52עמ' 

 ביטוח

 נספח ב' 

  3מסמך 

סעיף 

10.6  

מבוקש שיימחק או לחלופין תובהר הדרישה 
שכן דרישה זו אינה מקובלת במכרזים 
להפעלת בתי ספר. כלי רכב הצמודים 
לעובדים מסוימים מבוטחים ע"י חברת 

 הליסינג. 

אין מניעה כי יבוטחו על ידי חברות 
 הליסינג

75.  

 52עמ' 

 ביטוח

 נספח ב' 

  3מסמך 

סעיף 

11.3 

מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעם 
 המבוטח". 

 מבוקש למחוק את המילים "פיצוי או". 
 . 2013מבוקש למחוק את שנת 

 מקובל .א

 מקובל .ב

 מקובל .ג

76.  

 53עמ' 

 ביטוח

אישור 

קיום 

 ביטוחים 

מבוקש למחוק את קוד  -חבות מעבידים
315 . 

מבוקש למחוק את –אחריות מקצועית 
 . 302,309הקודים: 

 6מבוקשת כי בתקופת הגילוי ירשם 
 . 12חודשים ולא 

 מקובל .א

 בלבד 302מקובל למחוק קוד  .ב

 מקובל .ג

77.  
 39עמ' 

 הסכם
 

האם יש הוצ' שוטפות מיוחדות מעבר 
להוצאות רגילות של הפעלת בי"ס כגון: 

 שכירויות, הזנה והסעות וכו'.

, אשר לא ישולמו על ידי הסעותיש 
 המפעיל או מתקציב בית הספר. 

78.  
 8-9עמ' 

 

 -1מסמך 

סעיף 

10.4.3 

מרכיבי איכות בשיקול דעת המועצה: 
בסעיף זה מפורטת חלוקת הניקוד שבשיקול 
דעת המועצה בשבעה סעיפים המובאים 
בנוהל. בנוסף מצוין  שכל מציע יקבל ניקוד 

 גם על הראיון.
 מה משקלו של הראיון?

 

 20% מהווהקריטריון ההתרשמות 
על הניקוד  ,בסעיף. כקבוע מניקוד האיכות

 לפי הפרמטרים הקבועים בויוענק  ופי
על סמך )שהנם מתוך חוזר המנכ"ל(, וזאת 

וכן  י המציעמצגת שתוצג על ידו ראיון
תייחס לכל שתתכנית עבודה מפורטת 

הנתונים הנדרשים לצורך מתן ניקוד 
 .האיכות להצעה

79.  

שאלה 

בעקבות 

סיור 

 מציעים 

מיקום 

גאוגרפי 

של בית 

הספר 

פוי ומי

 מבניו

מהסיור שנערך במקום ובדיקת מיקומו 
הגאוגרפי של בית הספר נדרש לבצע מיפוי 
מבנים בנושא בדיקת חוזק בפני רעידות 

 אדמה: 
 האם בוצע מיפוי כזה?  .1
במידה וכן, מבוקש לקבל את  .2

 תוצאותיו. 
האם התקבלה חוות דעת מקצועית על  .3

כך שהמבנים מיועדים להריסה? אם כן 
נבקש את חוות הדעת ונבקש לדעת מה 

 הן תוכניות המועצה בעניין זה? 
במידה ויקבע כי המבנים מוגדרים  .4

כמבנים להריסה מי ישא בעלויות 
הפינוי/שיפוץ/ מבנים חדשים? וכל 

 המשמעויות הנובעות מכך? 

 . 2017-, בכן .1
בימים אלה יושלם מיפוי נוסף  .2

 ותוצאותיו יועברו למפעיל.  
 לא.  .3
אין הואיל והשאלה לא רלוונטית,  .4

מבלי לגרוע חוות דעת כאמור. 
המועצה נמצאת כי , יצוין מהאמור

מול משרד החינוך לגבי  דין ודבריםב
 שינוי מבנה בית הספר. 

 

80.  

שאלה 

בעקבות 

סיור 

 מציעים 

הרשאות 

 בניה 

הרשאות בניה חדשה/אחרות שהתקבלו 
 ממשרד החינוך: 

האם התקבלו הרשאות כלשהן עבור  .1
בנייה חדשה/ תוספת מבנים לבית 

 הספר? 
האם סוכמה היערכות להקמת כיתות  .2

נוספות עבור צפי הגידול לתשפ"ב? אם 
כיתות אם,  2-3-בכן, מהי? )מסתמן פער 

תהליך קבלת ההרשאות ממשרד  .1
 . טרם הסתיים החינוך

כיתות, הוגשה בקשה  2כרגע יש פער של  .2
 לאישור של שני מבנים יבילים נוספים.

יחד עם זאת, עדיין יש מקום במבנה 
הקיים לתלמידים נוספים, גם 

 במתכונת הנוכחית. 
 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

על העובדה שהחללים הקיימים  ףנוס
 רש(. קטנים ביחס לנד

81.  

שאלה 

בעקבות 

סיור 

 מציעים 

אישורי 

בטיחות 

למבנים 

 קיימים 

 אישורי בטיחות למבנים קיימים: 
מבוקש לקבל את טפסי האישורים  .1

הכוונה היא  -עצמם כולל תוקף רלוונטי
לא רק אישור שנתי של יועץ בטיחות 

 אלא גם את המבדקים עצמם. 
המבוקש להלן הינו ע"פ דרישות משרד 

 החינוך: 
מבוקש לקבל אישור חשמלאי בודק  .2

 בתוקף 
על  מבוקש לקבל אישור קונסטרוקטור .3

יציבות מבנים, עמודי תאורה ומזגנים 
 בתוקף. 

מבוקש לקבל אישור בדיקת קרינה  .4
 בתוקף. 

מבוקש לקבל אישור אגרונום בתוקף  .5
 על יציבות עצים. 

מבוקש לקבל אישור תקינות מערכות  .6
 גילוי וכיבוי אש בתוקף. 

 כל האישורים הנדרשים נשלחו למציעים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 01/21למכרז מס'  1מסמך נספח ב' ל

 פירוט הניסיון הקודם של המציע

 

 למכרז 1למסמך  3.8פירוט ניסיון קודם בהתאם לתנאי בסף שבסעיף א. 

 , על פי בחירתו: (2או טבלה מס'  1את אחת משתי הטבלאות הבאות )טבלה מס' על המציע למלא 

 

  1טבלה מס'  -חלופה ראשונה 

 כל אחתב העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל מוסדות חינוך בחטיבה שנילפחות יש לפרט את ניסיון המציע בהפעלת 

  תלמידים. 150 שנת לימודים לפחות , שבשניהם יחד התחנכו מדיתש"ף(-)תשע"ט ו שתי שנות הלימודים האחרונותמ

 

 שם ביה"ס  מס"ד

]יש לצרף 

העתק מרישיון 

 בי"ס[

שם 

הרשות 

 המקומית

האם בית הספר 

הופעל ע"י המציע 

בשנות הלימוד 

 הרלוונטיות? 

מס' תלמידים בביה"ס )יש 

לפרט בכל שנת לימודים 

 בנפרד(

איש קשר בביה"ס 

או ברשות 

 המקומית

הקף את התשובה    1

 הנכונה:

 כן / לא –תשע"ט

 כן / לא –תש"ף 

 שם: _________ _____ –תש"ף  ____  –תשע"ט 

 _______ תפקיד:

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

הקף את התשובה    2

 הנכונה:

 כן / לא –תשע"ט

 כן / לא –תש"ף 

 שם: _________ _____ –תש"ף  ____  –תשע"ט 

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 

 2טבלה מס'  -חלופה שנייה 

שנות  בחמשרישיון כדין במדינת ישראל  בחטיבה העליונה בעל אחדמוסד חינוך יש לפרט את ניסיון המציע בהפעלת 

  .תלמידים 150 השנים הנ"ל , שבו התחנכו בממוצעתש"ף( –)תשע"ו  הלימודים האחרונות

 
 שם ביה"ס מס"ד

]יש לצרף 

העתק מרישיון 

 בי"ס[

הרשות 

 המקומית

האם בית הספר 

הופעל ע"י המציע 

בשנות הלימוד 

 הרלוונטיות?

בביה"ס )יש מס' תלמידים 

לפרט בכל שנת לימודים 

 בנפרד(

איש קשר בביה"ס 

 או ברשות המקומית

הקף את התשובה    1

 הנכונה:

 כן / לא –תשע"ו

 כן / לא –תשע"ז

 כן / לא –תשע"ח 

 כן / לא –תשע"ט

 כן / לא –תש"ף 

____  –תשע"ז  ____  –תשע"ו 

____  –תשע"ט ____  –תשע"ח 

 ____ –תש"ף  

 שם: _________

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 למכרז 1למסמך  10.4.3פירוט ניסיון נוסף לקביעת ניקוד איכות להצעה לפי סעיף ב.  

 [: יש להשלים את החסרלמציע ניסיון קודם בהפעלת מוסד חינוך* של ____ שנות לימוד, כדלקמן ]   

 יסודי בעל סמל מוסד. " בסעיף זה פירושו בית ספר עלמוסד חינוך* "

 

שם המוסד  מס"ד

 החינוכי 

שנות לימוד שבהן 

הופעל המוסד על ידי 

 המציע 

איש קשר במוסד או  הרשות המקומית סוג המוסד

 ברשות המקומית

 משנה"ל ______  1

 עד שנה"ל _____

 שם: _________  

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 משנה"ל ______  2

 עד שנה"ל _____

 שם: _________  

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 משנה"ל ______  3

 עד שנה"ל _____

 שם: _________  

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 משנה"ל ______  4

 עד שנה"ל _____

 שם: _________  

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 משנה"ל ______  5

 עד שנה"ל _____

 שם: _________  

 תפקיד: _______

 טלפון: ________

 דוא"ל:________

 

 

 חתימת המציע: ___________________________

  



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 01/21למכרז מס'  1מסמך נספח ד' ל

 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 
 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

 

 בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מצהירהנני  .1

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע, כדלקמן: 122סעיף  .1.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או "
 –לענין זה, "קרוב"  ;או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה ברווחיו

 ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות הקובע,  12כלל  .1.2
 כדלקמן:

חבר מועצה או  - "לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצהחבר המועצה לא יהיה צד "
( 1) 2 -( )ב( ו1) 1 קרוב" בסעיף" -ראה הגדרות "בעל שליטה" ו)קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 

 )ב(".

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע, כדלקמן: 174סעיף  .1.3

זוגו או שותפו -לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בןפקיד או עובד של עיריה "
 ".או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה

 בהתאם לכך, הנני מבקש להודיע ולהצהיר, כי: .2

 לא מי שאני לו סוכן או שותף. בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף .2.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של  .2.2
 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 קש להודיע ולהצהיר, כי:כמו כן, אני מב .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן השירותים למועצה  .3.1
 במידה ואזכה במכרז.

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר יש  .3.2
ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים לי לגביהם עניין 

 במישרין או בעקיפים לשירותים ו/או למועצה יש בהם עניין.

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4
 הצהרה לא נכונה.

 היר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצ .5



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין. .6

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 המציע: _______________חתימת         שם המציע: _______________    

 

 

 אימות חתימה

וכי הם מורשי הצהרה זו _, מאשר כי ה"ה ________________ חתמו בפני על _____________עו"ד אני הח"מ,  

, שחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין, לאחר שהצהירו "(המציע": חתימה מטעם _______________ )להלן

ה זו, ואישרו בפני כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי בפני על נכונות האמור בהצהר

 .מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו

 

__________________  __________________  ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד   עו"ד      תאריך         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

  חדשים להסכם: 7.9 – 7.11סעיפים 

עובדי המועצה ימשיכו להיות מועסקים על ידי המועצה ומעמדם כאשר הועסקו בבית הספר  ים מנהלייםעובד 7.9

לא ישתנה, כאשר אין בחוזה זה כדי לפגוע בזכויות שהיו נתונות להם ערב העברת הניהול בבית הספר לידי 

 . המפעיל

יועסקו על ידי , מורים בעלי פנסיה תקציבית בלבדא על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז, מובהר כי 7.9

בגינם תיערך התחשבנות במסגרת הסמכי שאילה והשאלה, והמועצה ויהיו עובדים מושאלים למפעילה 

בגין שכרם   שתזכה, מהמפעילהלמועצה לצורך קיום ההתחשבנות והעברת התשלום  .כספית בין הצדדים

תעביר המועצה למפעילה את תלושי שכרם ונתונים נדרשים נוספים לפי דרישת המפעילה )ניצול ימי מחלה 

. המפעילה לא תהא זכאית להודיע על הפסקת לצורך ביצוע ההתחשבנות בין הצדדיםוהכל ( וכיוב'וחופשה 

וע בתנאיהם ו/או בשכרם  ללא עבודתם של העובדים המושאלים, ולא תפעל לבצע שימועים, ו/או תפעל לפג

 עדכון ותאום מוקדם עם המועצה וקבלת הסכמתה לדבר

מותנית המפעיל,  ילהיות עובד)שהם אינם עובדים שבמסגרת פנסיה תקציבית(  הוראה אחרים עובדיהעברת  7.10

ברשות ובגין סיום  םבקבלת אישור בכתב מהמועצה על הסדרת כל זכויותיו מול המועצה בגין תקופת עבודת

שימוע שבמסגרתו ייתכן להליך של אשר יסרב לעבור להיות העובד של המפעיל החדש, ייכנס  עובד עבודתו.

פיטורי צמצום והפסקת ההפעלה על ידי המועצה. מובהר כי על כל התהליך  וזאת ותישקל הפסקת העסקתו, 

 .  31.5.21להתקיים עד ליום 

שהמפעיל יהיה מעוניין להעסיק, ומועסקים ו/או שהועסקו )שאינם בעלי פנסיה תקציבית(  הוראה עובדי 7.11

, ולא תהיינה להם זכויות כלשהן או תביעות לכל דבר ועניין במועצה, יועסקו ע"י המפעיל, כעובדים חדשים

כלשהן כלפי המועצה בגין בתקופת עבודתם שקדמה למועד האמור לרבות בגין תקופת עבודתם במועצה. עניין 

מובהר כי אין באמור  כל מסמך שייחתם בין הצדדים, ונוסחו יובא לאישור המועצה מראש.זה יובהר במפורש ב

כדי לפגוע בחובת המעסיק לצבור את הותק של המורים ולקלוט אותם כפי שהם, מבחינת הוותק שנצבר לכל 

  מורה ומורה.
 

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שע 

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. .1

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
מ.מ מנהלת רכש מכרזים 

 והתקשרויות


