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 נספח א'
 

 המועצה האזורית חבל מודיעין 

, שוהם10רח' מודיעים   

9722816-03; פקס: 9722888-03טל:   

 10 /2020מכרז פומבי מס' 

" בתחום נחשון" –)שש שנתי(  ותי ניהול והפעלה של בתי ספר על יסודילשיר
 שיפוט המועצה 

 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון להגשת 
 שאלות הבהרה

0010:עד השעה  ה' 16/4/2020  

הגשת מועד אחרון 
 הצעות

0012:עד השעה  ב' 27/4/2020  

0013: ב' 27/4/2020 פתיחת מעטפות  

  ציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחהמ 

  מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין  –פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה
להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את הח"מ בדוא"ל חוזר. בכל מקרה, יבוצע צילום של מעמד הפתיחה 

 ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.  

 כללי .1

בזאת על רצונה לקבל  (, מכריזה"המזמין"ו/או המועצה" )להלן: " חבל מודיעיןהמועצה האזורית  .1.1
 בנושא המכרז.  הצעות מחיר 

המועצה בשעות העבודה הרגילות,  מנהלת לשכת מנכ"לניתן לרכוש במשרדי את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה  ש"ח אשר לא יוחזרו. 2,000 בתמורה לתשלום של

יע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תנאי סף להשתתפות במכרז. מצ
 תפסל על הסף. 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר  .1.3
הנוסח המחייב של המכרז    /https://www.modiin-region.muni.ilהאינטרנט של המועצה שכתובתו: 
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יש להתעדכן הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. 
 בהבהרות שיפורסמו באתר המועצה. 

לנציגי המציעים נתונים מלאים על  שלחויי רק לאחר רכישת מסמכי המכרז,יובהר כי  .1.4
תייחסים המנהלה( א )מורים ועובדי מבנושא כ" המוסד החינוכיהוצאות והכנסות 

וכן נתונים ומסמכים בדבר רישיונות בית הספר,  השנים האחרונות 3לתקופה של 
 .ליקויים במבנה והעובדים המועסקים בבית הספר

 

 מהות השירותים .2

בתחום שיפוט מ"מ שש שנתי  יסודספר על י בית  של הפעלהו ניהולהמכרז הם שירותי מושא  השירותים  .2.1
, שוהם, 10הלפיד בנכס שבבעלותה, המצוי ברחוב המצוי  תלטכנולוגיה ואומנויו "נחשון"בי"ס  -המועצה 

)להלן:  2+  1חלקה  6865ובחלקו כגוש:   2: חלקה6857כגוש:  בחלקו והידוע בלשכת רישום המקרקעין
 20/03/19בכפוף להנחיות נוהל בחירת גורם מפעיל של מנכ"ל משרד החינוך מיום  הכל ,"(,הנכס"
 הסכם והמפרטים.  המסמכי המכרז, כמפורט בו

בית הספר נחשון הינו בית ספר מ"מ שש שנתי המיועד לתושבי המועצה. בית הספר נקרא בי"ס נחשון  .2.2
לטכנולוגיה ואומנויות והוקם בין היתר במטרה להיות בי"ס בעל מענה ייחודי בתחומים אלו. בבית הספר 

ות בבית הספר ישנה תשתית פיזית להפעלת מגמות ייחודיות בתחום הטכנולוגיה והאומנויות וכיום פועל
מדעי המחשב והסייבר, ערבית, מדעי החברה,  ביו טכנולוגיה,כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, המגמות הבאות: 

 וכיתות מצוינות. , ניהול עסקי, ביו רפואהעיצוב המוצר, קולנוע, חנ"ג קולנוע, 

תאי שירותים  54כיתות אם בתיכון,  16 -כיתות אם בחטיבת הביניים ו 23-בבית הספר נחשון יש כ .2.3
 .מעבדות בבנייה 3-ו מעבדות 3, אולמות ספורט  2מקלטים,  8תאי שירותים לצוות,  13לתלמידים, 

 נכון לפרסום המכרז  מועסקים בבית הספר: .2.4

 סייעות; 4, )עובדי משרד החינוך(  מורים 63עובדי מנהלה,  5חטיבת ביניים:  .2.4.1

 סייעות; 4מורים,  55ה, עובדי מנהל 3תיכון:  .2.4.2

ספרנית,  –בנוסף ישנם עובדים מנהלה הנותנים שירות ומענה לכלל בית הספר )חטיבה ותיכון(  .2.4.3
 מזכירה ראשית, מנהלת חשבונות ומנהלנית.

המועצה,  נציג הוראות הסכם המכרז ונספחיו, הוראות ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי .2.5
  .(רותיםהשי -כל דין )להלן והוראות דרישות והוראות משרד החינוך

 . פ"אשנת הלימודים תש –מועד לתחילת ביצוע השירותים  .2.6

ובקבלת  להתקשרות החינוךמותנת באישור משרד ההתקשרות עם הזוכה במכרז כי  ,שימת לב המציעים .2.7
במידה ולא יינתן אישור משרד החינוך להתקשרות, המועצה תהא משוחררת . רישיון לניהול בתי הספר

מכל התחייבות שהיא כלפי המציע הזוכה, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה כנגד המועצה בנושא זה. 
 להתקשרות עם הזוכה. תנאי מתלהתנאי זה הינו 
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יודגש, כי המכרז הינו ביחס לקבלת זכות הפעלה בחטיבה העליונה בלבד וכי בכל הנוגע לחטיבת  .2.8
לעניין זה יובהר כי בהתאם להוראות  המציע הזוכה יקבל מעמד של "גוף מפעיל" בלבד. –הביניים 

חוזר המנכ"ל,  המשמעות של "גוף מפעיל" בהקשר זה היא העסקת עובדי המינהל והוצאות סל תלמיד 
בחטיבת הביניים ובכל מקרה לא העסקת עובדי הוראה בחטיבת הביניים. יודגש כי אין לקחת תקורות 

 כלשהן מתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך עבור חטיבות הביניים לצורך החטיבה העליונה.

ך על הזוכה במכרז להפעיל את בתי הספר בהתאם להוראות הדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינו .1.1
(, חוק חינוך "חוק לימוד חובה"והתקנות מכוחו )להלן:  1949 –כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט 

(, חוק הפיקוח על בתי הספר, "חוק חינוך ממלכתי"והתקנות מכוחו)להלן:  1953-ממלכתי, תשי"ג
ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך  ("חוק הפיקוח")להלן: והתקנות מכוחו  1969 –התשכ"ט 

או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )ולעדכונים שיבוצעו מעת לעת( על פי 
כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות 

ודכנו מעת לעת, וכן בהתאם להוראות ו/או נוהלי משרד משרד החינוך, התקפים והחלים וכפי שיע
 החינוך, והוראות מכרז זה על כלל נספחיו.

 תלמידים. 1,000 -" ילמדו בשנת תשפ"א כ"נחשון בבית הספרבהתאם לנתוני המועצה,  .1.2

ים שירשמו לבית הספר, והמספר למען הסרת ספק מובהר כי הרשות אינה מתחייבת על מספר תלמיד
אין בהערכות אלו כדי לחייב את המועצה ולא יהיה בסטייה מהווה צפי ו/או הערכה בלבד  וב לעיל הנקו

כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות כספיות או אחרות כלשהן מצד המשתתפים במכרז ו/או מצד 
 .הזוכה בו

, הבשיתוף וליווי המועצ המתכונת החינוכית בבית הספריידרש לגבש את במסגרת השירותים, הזוכה  .1.3
 ערכי הקהילה.בזיקה  ל

בשנת  בחטיבה העליונה הספר לוט את כל עובדי ההוראה שעבדו בביתהמציע הזוכה, יתחייב לק .1.4
ומעוניינים בהמשך העסקה בבית הספר, בהתאם לזכויותיהם  ואת כל עובדי המנהלה  הלימודים תש"פ

 על פי דין ואלו ייחשבו לעובדיו לכל דבר ועניין.

ועצה כמפעילת בית הספר עד למועד עריכת המכרז וזאת הזוכה יידרש לפעול מול המלצורך כך, המציע 
והכללים הנוגעים להעברת  לצורך העברה מסודרת של כלל זכויות העובדים בהתאם לנהלי משרד החינוך

 .עובדים ברשויות מקומיות

אגף החינוך של בשיתוף עם  הספר תיך מידי שנה הצעת תקציב שנתי של בהמציע הזוכה, יידרש לערו .1.5
, אשר תערך בהתאם לדרישות המפורטות בהסכם ותכלולנה בין היתר, את כל ההכנסות המועצה

הצפויות לשנת הלימודים, לרבות אלו העתידות להתקבל ממשרד החינוך והשקעות אותם מתכנן 
ועבר להשקיע הזוכה בכל שנה, וכן את ההוצאות הצפויות לרבות תקני מורים ומנהלה. הצעת התקציב ת
 לעיון גזבר המועצה לפחות שבועיים לפני מועד כינוס הוועד המנהל שלפני פתיחת שנת הלימודים.

 .  1.9.2020שנים החל מיום  5ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה של  .1.6

 3 למשך, הבלעדי דעתה שיקול פי על, ההסכם תקופת את להאריך האופציה שמורה תהיה למועצה
באופן הבא: תקופת האופציה הראשונה לשתי שנות לימוד, תקופת האופציה השנייה , נוספות תקופות

 הודעה למתן בכפוף, אחת לימודים שנתלשתי שנות לימוד נוספות ותקופת האופציה השלישית הינה ל
 שנת כל תום שלפני פברואר מחודש יאוחר ולא, השירותים לנותן מראש חודשים ארבעה בת מוקדמת
 .לימודים
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כי ההחלטה על הארכת ההתקשרות ומימוש תקופת אופציה תעשה תוך בחינת תפקודו של המפעיל  יצוין
בין היתר על ידי: בחינת הישגים הפדגוגיים, רמת השירות בפועל, שביעות רצון, חיבור לקהילה, התאמת 

 המגמות והשפעתן על מוטיבציה ללימודים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

ועצה תהיה רשאית להפסיק את ההסכם במהלך תקופתו בהתאם להוראות הנוהל לבחירת גורם המ
 0205מס'  –מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך 

(, בכפוף למתן הודעה למפעיל לא יאוחר מחודש פברואר, זולת במקרה בו ההתקשרות " הנוהל")להלן: 
יום  60בוטל עקב הפרה יסודית של ההסכם ע"י המפעיל ובמקרה כזה תמסר הודעה מוקדמת של ת

 לפחות.

בשיעור  הספר בהתאם להוראות המכרז, יהיה זכאי הזוכה לקבלת תקורה  יתהזכות להפעלת ב עבור .1.7
למעט מתוך תקציבים המתקבלים  –שיוצע על ידו במכרז מתקציב משרד החינוך השנתי לבית הספר 

 . ממשרד החינוך בגין חטיבת הביניים, תקציבי פיתוח, הצטיידות ותשלומי הורים

אף ביחס להשקעות נוספות של המציע  םבנוסף, במסגרת ההצעה במכרז, המציעים נדרשים להגיש הצעת .1.8
 בבתי הספר ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין )לא מכספי משרד החינוך או כספי תשלומי הורים(.

כי תנאי לביצוע השירותים ע"י הזוכה הינו קבלת רשיון לניהול בית הספר ע"י משרד מובהר בזאת  .1.9
 .  1969-החינוך בהתאם להוראות חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 

 עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצ"ב למכרז זה. .1.10

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

התנאים המפורטים להלן, וכן לצרף להצעתו על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל 
 את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את העמידה בתנאים אלו:

 .ובעל אישורי מס בתוקף  על פי דיןבישראל גוף מאוגד המציע הוא  .2.1

 להוכחת עמידתו בתנאי סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון. אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת 

 .תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ 

 .אישור על ניכוי מס במקור 

 תעודת התאגדות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר התאגדות המציע,  - תאגיד במקרה והמציע הינו
 התאגיד.בעלי המניות / הזכויות בתאגיד, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה של 

 תעודת רישום השותפות, הסכם שותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח  - שותפות במידה והמציע הינו
 בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.

 אישור ניהול תקין מרשם העמותות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר  - עמותה במידה והמציע הינו
 שי החתימה.זכויות החתימה בשם העמותה וכי ההצעה נחתמה בידי מור

  תעודת התאגדות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר  -- חברה לתועלת הציבורהמידה והמציע הינו
 התאגדות המציע, בעלי המניות / הזכויות בתאגיד, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה של התאגיד

 וכן אישור ניהול תקין.
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  –ניסיון המציע  .2.2

מוסדות חינוך  2לפחות   (תש"ףגם תשע"ט ו) האחרונות שנות הלימודיםהמציע הפעיל בשתי  .2.2.1
מידי שנת   יחד שניהםבבעלי רישיון כדין במדינת ישראל, אשר התחנכו בחטיבה העליונה 

 תלמידים בשנה.  435לפחות לימודים 

 לחילופין, 

מוסד חינוך  (2015-2019תש"ף, -תשע"ו) המציע  הפעיל בחמש שנות הלימודים האחרונות
 .תלמידים 435 בממוצעבחטיבה העליונה בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שבו התחנכו 

בדבר ניהול והפעלה של בתי ספר  הצהרהלהוכחת עמידתו בתנאי סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו 
וכן יצרף המציע להצהרתו הנ"ל רשימה מפורטת עם פרטי בתי הספר אותם   6בנוסח המצ"ב כנספח ה'

 שם בית הספר, כתובתו, התקופה בה ניהל את בית הספר והעתקי רישיונות הפעלה.-הוא  ניהל 

  –פיננסית  איתנות .2.3

לא נכללה הערת "עסק חי" או כל הסתייגות  (2018-ו 2017בשנתיים האחרונות )בדו"חות כספיים של המציע 
של עורך הדו"ח ביחס ליכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד 

 הנראה לעין.  

להוכחת עמידתו בתנאי סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר מחזור הכנסותיו 
 למסמכי המכרז.  5, בנוסח המצורף כנספח ה'2017-2018המתייחס לשנים  יתנותו הפיננסיתופעילותו וכן בדבר א

של המציע ושל בעלי השליטה בו )ככל שישנם כאלו(בדבר קיום  הצהרה והתחייבותהמציע צירף להצעתו  .2.4
ים חובותיו של המציע לעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצי

  .7ה'החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים בנוסח המצ"ב כנספח 

של המציע לעמידת עובדיו בתנאי החוק למניעת העסקה של  הצהרה והתחייבותהמציע צירף להצעתו  .2.5
 . 3ה'בנוסח המצ"ב כנספח  2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

לפיה ככל שיזכה במכרז הוא יפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל  התחייבותהמציע צירף להצעתו  .2.6
 למסמכי המכרז.    7ה', כמפורט בנספח  דין והנחיות משרד החינוך

 4לעובד המועצה ו/או חבר מליאת המועצה, כמפורט בהצהרה המצורפת כנספח ה' נעדר זיקההמציע  .2.7
 למסמכי המכרז.

 במסמכי המכרז.כנדרש  ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  .2.8

 יש לצרף קבלה. –את מסמכי המכרז רכש המציע או מי מטעמו  .2.9

 ניקוד איכות מינימלי נדרש הינו קבלת ציון איכות משוקלל של כל מרכיבי האיכות שלא יפחת  .2.10
מהמרכיבים של  בכל אחדלפחות  75%נקודות מכל רכיבי האיכות במצטבר( וציון של  68)קרי  80% -מ

סף איכות מינימלי זו מציע שהצעתו לא תעמוד בדרישת  –  בתמונה החינוכיתציוני / רכיבי האיכות 
 . תפסל על הסף
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 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .3

 על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ובנוסף להם את כל המסמכים/האישורים הבאים:

 דלעיל. 3עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף מסמכים/אישורים המאשרים את  .3.1

במסגרתם נדרשים המציעים לצרף  תשומת לב המציעים לאופן בחינת ההצעה )רכיב איכות/מחיר( .3.2
 ניתן לצרף כל מסמך נדרש / נוסף.   מסמכים נוספים לצורך ניקוד האיכות.

אימות עו"ד או רו"ח למסמך כלשהו מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור /  כל .3.3
 יאומת / יאושר המסמך כנדרש.  –

יש לכלול במסמך זה פירוט בנוגע למציע כולל תיאור המציע, ותק המציע, ופרוט ניסיון  -פרופיל המציע  .3.4
המציע. המציע יציג את המערך הארגוני המוצע, לרבות יכולתו להיענות לדרישות המכרז ולרבות פירוט 

 וכל פרט אחר הנדרש. יחידות פיתוח פדגוגי להערכה והדרכהבדבר קיום 

 להלן. 9בסעיף ערבות בנקאית כמפורט  .3.5

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים  .3.6
 ובין מכל גורם אחר.

 ז. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכר .3.7

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  .3.8

 מסמכים, דוגמאות והסברים .4

המציעים המשתתפים במכרז יכולים לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז, לראות  .4.1
הסבר בכתב  כאשר רקולבדוק כל פרט נחוץ, לקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי מזכירות המועצה, 

 .של המועצה יחייב

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל  .4.2
הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.

 הגשת הצעות .5

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי תוספת או  .5.1
 דלעיל.  4הסתייגויות שהיא. כן יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ועל כל יתר המסמכים המצורפים להצעתו, ויטביע חתימה  .5.2
ם המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את מלאה במקו

המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי המועצה האזורית גזר. ההצעות תוגשנה במסירה 
 אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

 טרם הגשת ההצעה יש לקבל חותמת "נתקבל" במזכירות המועצה.  .5.3
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)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המועצה  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .5.4
רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה וכן תוקף הערבות שצורפה למסמכי המכרז, והמציע מחויב 

 לעשות כן.  

 מגישי ההצעות רשאים להשתתף במעמד פתיחת מעטפות המכרז. .5.5

י המכרז למעטפת ההצעות אשר נמסרה לו על ידי המועצה במסגרת על  המציע להכניס את כל מסמכ .5.6
 כלל מסמכי המכרז. 

 אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר. .5.7

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תפסל. .5.8

המציע, המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך הצעת  .5.9
 המכרז.

 .אשר יוכנסו למעטפת ההצעה את כל מסמכי המכרז יש להגיש בשני עותקים זהים .5.10

 סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות .6

לקבל הבהרות לגבי המכרז לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או מציעים יוכלו  .6.1
יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים שאלות ובקשות להבהרות הנספחים למסמכי המכרז. ו

עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון למסמכי ,  עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה
מס'  לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות.בלבד.  region.muni.il-einava@modiinבדוא"ל  המכרז.

ו/או באמצעות דוא"ל  03-9722805ו/או  03-9728979בד, הינו הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בל
  חוזר.

"מכרז מס' כדלקמן:  שם ומספר המכרזלמחלקת מכרזים תישא בכותרתה את  כל פנייהיובהר כי,  .6.2
ולאחר מכן "נחשון"  –למתן שירותי ניהול והפעלה של בתי ספר על יסודי )שש שנתי(  10/2020_

 נושא הפנייה.

לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי מי שלא יפנה  .6.3
סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

 לא תשמענה. -

ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז )בדואר / בפקס / -רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על .6.4
ידו להצעתו. -וא"ל( תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות עלבד

 פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.-הבהרות והודעות שיינתנו בעל

 הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית .7

רשאית לפסול  תהיה ועדת המכרזים -מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  .7.1
 את הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו. .7.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל השירותים ואין הוא רשאי לחלקם. .7.3
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 הצעת המציע .8

 על המציע להגיש הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי המועצה,   .8.1
 חתומות ע"י המציע ולרבות פרוטוקול ישיבת ההבהרות.ושצורפו למסמכי המכרז 

  –הצעת המחיר  .8.2

  .בנוסח המצ"ב יש למלא את הצעת המחיר .8.2.1

    -את הרכיבים הבאים  תכלולהצעת המחיר  .8.2.2

 מתוך תקציבי משרד החינוך.  )המציע(  אחוז התקורה שתגבה הבעלות .א

אותו תגבה הבעלות הינו  אחוז התקורה המירבייובהר כי לעניין זה ובהתאם להוראות הנוהל, 
תקציבים המתקבלים ממשרד החינוך בגין חטיבת מתוך בית הספר, למעט מתקציב  6%

 הביניים, תקציבי פיתוח, הצטיידות ותשלומי הורים.

לפחות מהתקציב הכולל ומשעות ההוראה של החטיבה העליונה יושקעו בבית  94% יצוין כי
 הספר.

 , תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.6%-יותר מהצעה שתכלול שיעור תקורה גבוה 

 ,בשנה בבית הספר הספציפי נשוא המכרז )המציע(  היקף ההשקעה הנוספת של הבעלות .ב
 .ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין תשלומי הורים אלא אומשרד החינוך מכספי  שלא

ורה המוצע על ידו '( במקום המיועד לכך, את שיעור התקזעל המציע לרשום בהצעתו במכרז )נספח  .8.3
תצהיר המהווה וכן לצרף  )בשקלים חדשים( שנה)באחוזים( וכן את סכום ההשקעה המוצע על ידו פר 

 .בנוגע לכוונותיו להשקעות אלו בבית הספר אסמכתא

במהלך כל תקופת ההסכם )למעט תוספות שנקבעו  שיעור התקורה אשר יוצע על ידי המציע יהיה תקף .8.4
 במפורש בהסכם(.

היקף ההשקעה אשר הוצע על ידי המציע יהיה היקף ההשקעה המינימלי אליו המציע יהיה מחוייב 
 השקעות נוספות במהלך תקופת ההסכם.לאורך כל תקופת ההסכם והוא יהיה רשאי להשקיע 

  בחינת הצעת המציע .9

 : באופן הבאבדיקת ההצעות תיעשה  .9.1

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי  תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. בשלב ראשון, .9.1.1
אין באמור כדי לגרוע מזכות המועצה לקבלת הסברים והשלמות  הסף, לא יעבור לשלב השני.

 של מסמכים. 

( בהתאם לאמות 85%, תבוצע בחינה  ושקלול של ההצעות ע"פ רכיבי האיכות )בשלב השני .9.1.2
 המידה והמשקלות להלן.

 
מובהר בזאת כי ניקוד איכות מינימלי נדרש הינו קבלת ציון איכות משוקלל של כל מרכיבי 
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לפחות  75נקודות מכל רכיבי האיכות במצטבר( וציון של  68)קרי  80% -האיכות שלא יפחת מ
 בכל אחד מהמרכיבים של ציוני / רכיבי האיכות שנקבעו כחובה.  

 ה )מצטבר או ספציפי(, תפסל.  הצעה שלא תעמוד בניקוד איכות מינימלי ז
 

לרבות מנכ"ל  –יתקיימו ע"י המועצה  ראיונות לבעלי תפקידים אצל המציע  -בנוסף, בשלב זה 
המציע, מנהל הכספים של המציע ובעלי התפקידים הפדגוגים אצל המציע, לרבות המנהל 

 הפדגוגי אותו בכוונת המציע להציב לצורך מתן השירותים.  
 

יו"ר וועדת מנכ"ל המועצה, יתקיימו  בפני צוות בחינה של המועצה, אשר יורכב מהראיונות 
, נציג משרד מנהלת מחלקת בתי הספרהחינוך במועצה,  אגף תחינוך של המועצה, מנהל

יובהר לעניין זה כי  החינוך. הודעה על מועדים ושעות תימסר למציעים שעמדו בדרישות הסף.
לא יתאפשר לקיים ראיונות פרונטליים הראיונות ייערכו ככל ובשל הסיבות מצב החירום 

 באמצעים דיגיטליים.

   :להלן פירוט רכיבי האיכות

 אופן הניקוד אופן הבדיקה  הסבר לגבי אמת המידה אמת המידה

המציע בניהול והפעלה  נסיון 
 של מוסדות חינוך שש שנתיים

 5 –ניקוד מירבי 

 שנות ניסיון המציע

הניסיון, יובאו *לצורך בחינת 
בחשבון בתי ספר העומדים 
בתנאי הסף שנקבעו במכרז לעניין 

 כמות תלמידים

הצהרת מציע שתצורף להצעה 
ותכלול פירוט של בתי הספר 
שניהל המציע, כולל ציון שנות 

 ומספר תלמידים ההפעלה

 

ללא –שנות ניסיון  1-3
 ניקוד

 .3 -שנות ניסיון  4-6

 .5 -שנות ניסיון  7-10

  

ון המציע בניהול והפעלה נסי
של מוסדות חינוך שש שנתיים 
בעלי מגמות או התמחויות 

 רלוונטיות 

 
סעיף זה יילקח  לעניין

בחשבון ניסיון בהפעלת בתי 
 על פי החלופות הבאות:ספר 

מגמות בית ספר עם 
מגמות בתחום או טכנולוגיות 

 .אומנויותה

 5 –ניקוד מירבי 

מספר מוסדות החינוך אשר נוהלו 
 והופעלו ע"י המציע

*לצורך בחינת הניסיון, יובאו 
בחשבון בתי ספר העומדים 
בתנאי הסף שנקבעו במכרז לעניין 

 כמות תלמידים

הצהרת מציע שתצורף להצעה 
ותכלול פירוט של בתי הספר 
שניהל המציע, כולל ציון שנות 

 ההפעלה ומספר תלמידים

 

אין ניסיון בניהול 
והפעלה של בית ספר עם 

ללא  –ייחודית  התמחות
 ניקוד

איש ניסיון בניהול 
והפעלה של בית ספר עם 

 5 –התמחות ייחודית 
 נקודות

 

עדיפות למלכ"ר )מוסדות ללא 
 כוונת רווח( 

 .5 -ניקוד מירבי 

 

 נקודות  5 -מלכ"ר  תעודת רישום של המציע מעמד המציע 

 

מדדי האיכות הנוגעים לתמונה החינוכית נקבעים בהתאם למחוון המכרזים המפורסם ע"י משרד החינוך ובהתאם  –תמונה חינוכית 
. רכיבים אלו הינם רכיבי חובה ובהתאם להוראות הנוהל על המציע לקבל 50%להוראות הנוהל. סך כל הניקוד בגין רכיבים אלו הינו 

 עמוד בדרישות המכרז.אלו על מנת ל ביחס לרכיבים  75%ציון של לפחות 
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 שיעור זכאות לבגרות

 **רכיב חובה**

 

אחוז  –התמונה החינוכית 
התלמידים שסיימו את 
לימודיהם עם זכאות לבגרות 

 בשנת 

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

6  

 שיעור מצטיינים בבגרות

 **רכיב חובה**

 

אחוז  –התמונה החינוכית 
 התלמידים המצטיינים

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

6 

שיעור הניגשים לחמש יחידות 
 לימוד במתמטיקה

 **רכיב חובה**

 

אחוז  –התמונה החינוכית 
התלמידים שלמדו וזכאים 

 יח"ל במתמטיקה 5לבגרות 

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

6 

שיעור הניגשים לחמש יחידות 
 לימוד באנגלית

 **רכיב חובה**

 

אחוז  –התמונה החינוכית 
התלמידים שלמדו וזכאים 

 יח"ל באנגלית 5לבגרות 

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

6 

 טוהר הבחינות

 **רכיב חובה**

 

טוהר  –התמונה החינוכית 
 הבחינות

חוון בהתאם לתוצאות המציע במ
 המכרזים של משרד החינוך

4 

 מניעת נשירה

 **רכיב חובה**

 

מניעת  –התמונה החינוכית 
 נשירה

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

5 

 גיוס ושירות לאומי

 **רכיב חובה**

 

גיוס לצה"ל  –התמונה החינוכית 
 אזרחי –שירות לאומי  /

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

6 

 שילוב

 **רכיב חובה**

 

שילוב  –התמונה החינוכית 
 תלמידי החינוך המיוחד

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 המכרזים של משרד החינוך

5 

 מעורבות באלימות

 **רכיב חובה**

מעורבות  –התמונה החינוכית 
 באלימות

בהתאם לתוצאות המציע במחוון 
 החינוךהמכרזים של משרד 

6 
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 20% –שבשיקול דעת הרשות  מדדים

ניסיון ומומחיות של המציע 
בשיפור תהליכי למידה 
והוראה, תוך גילוי של יכולת 

 הנחייה והדרכה.

 

 נקודות 4עד 

יידרש לצרף להצעתו המציע 
כניות מערכתיות, בית ספריות ת

ועדכניות, אשר אושרו ע"י משרד 
החינוך  המיושמות על ידו בבתי 

המופעלים על ידו במספר הספר 
שכבות גיל המתייחסות לשיפור 
דרכי למידה והוראה וכן להציג 
 מערכי הנחייה והדרכה לעניין זה.

 הניקוד יחולק באופן הבא:

לפחות אחת תכניות כאשר  3
למתקשים, אחת לממוצעים 
 בהישגיהם ואחת למצטיינים

 נקודה – 

לפחות אחת תכניות כאשר  4
לממוצעים למתקשים, שתיים 

 2 – בהישגיהם ואחת למצטיינים
 נקודות

לפחות תכניות ומעלה כאשר  5
שתיים למתקשים, שתיים 
לממוצעים בהישגיהם ואחת 

 נקודות 4 – למצטיינים

 נקודות 4עד 

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

 המציע.

 נקודות 4עד 

רכיב זה ייבחן על סמך התוכניות 
שיוצגו ברכיב ניסיון המציע 
בשיפור תהליכי הוראה כאשר 
ייבחן האם המציע עשה שימוש 
בכלים חדשניים לצורך יישום 
התכניות שהוצגו ובאיזה כלים 

 חדשניים מדובר.  

הניקוד יינתן על סמך התרשמות 
ועדת הבחינה מכמות הכלים, 

איכות מגוון הכלים החדשניים, 
 הכלים החדשניים והרלוונטיות.

 נקודות 4עד 

שקיפות מידע ותהליכי ניהול 
מול מנהלי בתי הספר, 
הרשויות, משרד החינוך וגורמי 

 החוץ.

 נקודות 2עד 

רכיב זה ייבחן ביחס לאמצעי 
התקשוב והמחשוב שיוצגו ע"י 
המציע כגון: מערכות מידע על 
הבעלות בתחום הפדגוגי 

האיטנרנט של והמנהלי, אתרי 
הבעלות, הצגת תהליכי שקיפות 

 מידע מול הרשות ומשרד החינוך

הניקוד יינתן על סמך התרשמות 
ועדת הבחינה מאמצעי התקשוב 
והמחשוב שיוצגו בפניה, רמת 
שקיפות המידע, נוחות השימוש 
במערכת והתאמתה לצרכי 

 המועצה.

 נקודות 2עד 

 ראיון עם המציע

 

 נקודות 10עד 

המועצה תזמן את נציגי המציעים 
לראיונות. במהלך הראיון ייבחנו 
הפרמטרים הבאים: ניסיון 
המציע, רמתו המקצועית 
לאספקת השירותים, תוכניות 
חינוכיות ייחודיות, תוכניות 
חינוכיות ערכיות, ליווי תלמידים 
מצטיינים, ליווי תלמידים 

ליווי תלמידים  מתקשים,
מערכות  ממוצעים בהישגיהם

מחשוב ועזרי הוראה מתקדמים, 
ידע בעבודה מול גופים 
סטטוטוריים וכן התרשמות נציגי 
הרשות מרשימת ההמלצות 
והממליצים של המציע. בנוסף 
ייבחן המודל הפדגוגי היישומי 

 לניהול בתי ספר שש שנתיים. 

הניקוד יינתן על סמך התרשמות 
הועדה מהמציע ונציגיו בהתאם 

 למפורט בפירוט.

 קודותנ 10עד 

 

 .תערך בדיקת הצעת המחיר בשלב השלישי .9.1.3
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הצעות כשרות שעמדו בתנאי הסף, לרבות ניקוד איכות מינימלי נדרש, ייבחנו גם ע"פ הצעת   
 המחיר.

 נקודות בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן: 15להצעת המחיר יינתן ניקוד של  

 נקודות 10 שיעור גובה  התקורה

 הספר בית מתקציב 6% על תעמוד המציע ידי על מוצעת להיות שיכולה המקסימלית התמורה
 הצטיידות, פיתוח תקציבי, הביניים חטיבת בגין מהמשרד המתקבלים תקציבים למעט

 .הורים ותשלומי

ההצעה בעלת שיעור התקורה הנמוך ביותר, תקבל את מלוא הנקודות ברכיב זה. יתר ההצעות 
 ידורגו בהתאמה ובאופן יחסי.

 נקודות 5-ה הנוספת של המציע בכל שנה  גובה ההשקע

 על המציע לצרף אסמכתאות בנוגע לכוונותיו אלו בנוגע להשקעות נוספות בבתי הספר.

 להתחייבות המציע. 7בנוסח המצ"ב כנספח ה'  תצהיר –לעניין סעיף זה "אסמכתאות" 

המציע אשר סך ההשקעות השנתי שיוצג על ידו ביחס לבתי הספר יהיה הגבוה ביותר יקבל 
 נקודות. 5 -את הניקוד המקסימלי 

  –יתר המציעים יקבל ניקוד באופן יחסי להצעה הגבוה ביותר ע"פ הנוסחא הבאה 

   (הנבדקת ההצעהגובה השקעה לשנה )של  Xהרכיב   משקלניקוד ההצעה הנבדקת= 
  ( הגבוהה ביותר ההצעה של) לשנה השקעה גובה       

מחירי ההצעה בהתאם למפורט להלן וכן שקלול סופי של  בוצע שקלול שלי, בשלב הרביעי .9.1.4
אמות המידה והמשקלות ( בהתאם ל85%( ואיכות )15%רכיבי מחיר ) ההצעות ע"פאיכות 

 .האמורות לעיל

 הניקוד הגבוה ביותר. המציע הזוכה במכרז יהיה מי ששקלול הצעותיו יהיה בעל

 בטחונות .10

 ערבות הצעה 

המועצה תאפשר גם קבלת שיק של המציע חלף  –לב למצב במשק ועל מנת להקל על המציעים  בשים .10.1
 ערבות בנקאית. 

, ערוכה לטובת המזמין, משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מיידי כל  .10.2
הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ₪.  50,000' למסמכי המכרז, בסך של 1בנוסח דוגמת נספח ד

 "(. הערבות הבנקאית להצעהויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: "

ע"פ המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון  .10.3
 כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים. דרישה 

מועד , לטובת המועצה₪  50,000, בסך של שיק של המציעאו  שיק בנקאייצרף המציע להצעה  לחלופין, .10.4
 פרעון מיידי  ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז
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נועדה להקל על המציעים לאור המצב הקיים  –מובהר בזאת כי מתן אפשרות להגשת שיק חלף ערבות  .10.5
המועצה תהיה רשאית לדרוש  ולאפשר הגשת הצעות במועד גם במקרה של סגירה סניף בנק כלשהו.

להמיר בהמשך את השיק לערבות בנקאית ובמקרה כזה יהיה מחויב  –ממציע שצירף להצעתו שיק 
 .  ימים ממועד קבלת הדרישה 7המציע להעביר למועצה ערבות כנדרש לא יאוחר מתוך 

הרשות בידי המועצה לדרוש  1/7/2020ערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום שיק/ הה .10.6
והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף הערבות  חודשים נוספים 3הארכת תוקף כל ערבות למשך 

 הבנקאית להצעה כנדרש, בהתאם להוראות המועצה.

ימים, מיום שיידרש לכך  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .10.7
ת על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה, ולמסור א

 העבודה למציע אחר.

המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .10.8
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:

 כפיים.הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  .10.8.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .10.8.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .10.8.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .10.8.4
 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.

המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י המועצה,  אם לא יחתום .10.8.5
תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך 
מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או 

 ל סכום הערבות.לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה ע

 ערבות ביצוע 

בלתי מותנית,  -בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  .10.9
ש"ח וזאת להבטחת מילוי  80,000ערוכה לטובת המועצה, צמודה למדד המחירים לצרכן, בשיעור 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

 תמורה .11

 לקבוע בהסכם המצורף למסמכי המכרז.התמורה תשולם בהתאם  .11.1

 ביטוח .12

על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה.  .12.1
הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם 

 ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 
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חתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור הביטוח, בשעה ה .12.2
 וללא הסתייגויות.

 לכך שידרש מיום ימים 7 תוך ההסכם טפסי יתר על יחתום לא והוא נתקבלה שהצעתו במכרז משתתף .12.3
 .אחר למציע העבודה את למסור המועצה רשאית, המועצה ידי על

 עליו לחתום נדרש בו במועד ההסכם על חתם ולא ההסכם טפסי יתר על לחתום הזוכה המציע נדרש .12.4
 זכויות בשאר לפגוע מבלי אזי, לביצוע הערבות אתאו /ו הביטוח אישור את צרף לאאו /ו בדרישה כמפורט
 את ולמסור שהגיש להצעה הבנקאית הערבות את לחלט רשאית תהיה המועצה, זה במקרה המועצה
 '.ג צד כל של לביצועו העבודות

בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  מובהר .12.5
ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת 

ויק בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המד
שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות 

 הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות ההצעה. 

 שונות .13

שווה והינה  מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה .13.1
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא  -הזולה ביותר 

 לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה  .13.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה   ובה ביותר,שהיא התוצאה הט

 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

, גם הםאו חלק מ שירותיםהרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל ה .13.3
 בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.אין המועצה מת .13.4

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות  .13.5
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

טיב בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית ו .13.6
השירותים של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה 

 מטעם מזמינים.

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר שירותים לשביעות רצונה או  .13.7
השירותים להנחת לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים למתן 

 דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם,  .13.8
כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי 

עולה כנדרש וכאמור לעיל, מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פ
 תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
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13.9.  
עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון 
ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת 

 סמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.מסמכים, כולל מ

 בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .13.10

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .13.11
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת -בין על

 ההצעה.

הזוכה לא יעסיק במתן השירותים כל עובד או גורם שהורשע בעבירות מין ו/או בעבירה שיש  המציע .13.12
פי הוראות החוק -פי הוראות כל דין, ובכלל זה על-זה עלבה פגם מוסרי והמציע הזוכה יפעל בעניין 

 . 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 ממשטרת אישור, החוזה חתימת מיום ימים 7 תוך, למועצה למסור יחויב הזוכה המציע כי מובהר
 העובד את להעסיק מניעה אין ולפיו - הספר בבית מטעמו שיועסק גורם או שלו עובד לכל ביחס ישראל

  .כאמור החוק הוראותפי -על וזאת - כאמור הגורם או

 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף. .13.13

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.14

או יפר אחת /במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו .13.15
או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו /או תנאי החוזים ו/מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות  בהתאם להצעה, תהא המועצה 
רשאית  ה כלשהו, ככל שתמצא לנכון. כן תהא המועצ 'התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג

לחלט את הערבון  לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה 
וסכום הערבון ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא  הבלעדי של המועצה 

מטעמה בגין כך. אין  או מי/ו או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה /או דרישה ו/תהיה כל תביעה ו
 או על פי כל דין./על פי מכרז זה ו באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של המועצה 

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .13.16
ים / נתונים המהווים סודות לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכ

מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי 
לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או 

ת המכרזים ובכפוף להוראות הדין סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועד
והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים 
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של 

 הצעות המציעים האחרים.

המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  .13.17
 .  שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז .14

 מסמכי המכרז הם, כדלקמן:
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 ".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .14.1
 ".בנספח " -חוזה המכרז  .14.2
 ".גנספח " -נוסח אישור עריכת ביטוח  .14.3
 ".2ד" -" 1דנספחים " -)להצעה ולחוזה( נוסחי הערבויות  .14.4
 .1ה' נספח –וק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר לפי ח .14.5
 .2ה'נספח   - תצהיר העדר הרשעות .14.6

 .3ה' נספח –ייני מין במוסדות מסוימים ע"פ חוק למניעת העסקת עבר תצהיר .14.7

 .4ה'נספח  -נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת מועצה  .14.8

 .5ה'נספח  –הצהרת המשתתף ואישור רו"ח  .14.9

 6נספח ה' –הצהרה בדבר ניסיון המציע  .14.10

 . 7'הנספח  –התחייבות להפעלה כדין  .14.11

 .8נספח ה'  –אישור רו"ח בדבר גובה ההשקעות  .14.12

 ו'.נספח  –נספח פרטי המציע  .14.13
 .ז'נספח  -כתב התחייבות והצעה  .14.14

 ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על

 משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.מסמך זה הינו 

 

 

 בכבוד רב,  

 
 שמעון סוסן     

  חבל מודיעיןראש המועצה האזורית         
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 נספח ב'

  /202010 מכרז/חוזה מס'

חבל מודיעיןשנערך ונחתם במועצה האזורית   

שנת ____________ביום _________ לחודש _____________   

 

 -ב  י  ן      -
 
 

 
 המועצה האזורית חבל מודיעין

, שוהם10רח' מודיעים   

9722816-03; פקס: 9722888-03טל:   

 ("המזמין" ו/או"המועצה" )להלן:                
 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(המפעיל)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(המפעיל)להלן: "       
 
 

 שוהםביישוב לטכנולוגיה ואומנויות  "נחשוןספר " ביתפועל  המועצה וטחום שיפתבו הואיל:
 ( הספר בית -על יסודי )שש שנתי( בבעלותה של המועצה )להלן ממלכתי ספר תבי שהינו

  
, הספר  יתוהפעלה של בלשירותי ניהול  10 /2020והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל:

 ", בהתאמה(; המכרז"-" והשירותיםכמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז )להלן: "
 

והמפעיל הגיש הצעה במכרז והסכים לקבל על עצמו את ביצוע השירותים נשוא המכרז  והואיל:
 בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו;

 
"( ואילך, המפעיל המועד הקובע)להלן: " 201/9/20 החל מיוםוהמועצה מעוניינת כי  והואיל:

 , והכל בהתאם לתנאי הסכם זה;הספר  יתבב ותיחשב כבעל
-והמפעיל מעוניין לקבל את הבעלות כמשמעותה בפקודת החינוך ]נוסח חדש[, תשל"ח והואיל:

, במסגרת התקנים והשעות שמעמיד משרד יה"ס תבואת הניהול על יה"ס תב, על 1978
 ; ביחס לחטיבה העליונה בתי ספר על יסודייםהחינוך לקיומה של 

 
והמפעיל מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת  והואיל:

הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו כח האדם 
הדרוש לביצוע השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה וכי ערך לפני הגשת 

 ;לצורך הענקת השירותים בהתאם להסכם זההצעתו למכרז, את כל הבדיקות הנחוצות 
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וועדת מכרזים של המועצה, המליצה בפני ראש המועצה לקבל את הצעתו של המפעיל,  והואיל:

את המלצת ועדת המכרזים והמועצה הסכימה להתקשר עם קיבלה המועצה  תראשו
 .המפעיל לקבלת השירותים במחיר ובתנאים המפורטים בחוזה זה

 
הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים וכן להסדיר את הפעלת  וברצון והואיל:

יה"ס ע"י המפעיל ברוח ערכי המפעיל ומדיניות המועצה, הכל כמפורט בתנאי תוהנהלת ב
 חוזה זה לעיל ולהלן;

 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 כללי .2

 בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק  .1.1
 

להסרת ספק, מובהר, כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי המכרז, בכל  .1.2
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה, בין האמור 

 ה גוברות.בחוזה זה לבין נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא, הוראות החוז
 
 

 תנאי מתלה להשתכללותו של החוזה .3
 

חוזה זה יכנס לתוקף רק לאחר שיאושר ע"י משרד החינוך. אם החוזה לא יאושר על ידי משרד החינוך 
 משוחררים הצדדים לחוזה מכל התחייבות שהיא.

 

להשתכללותו של הסכם זה, ולמפעיל לא תהיה  תנאי מתלהמובהר, כי אישורו של משרד החינוך הינו 
 כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה במקרה בו החוזה לא יאושר על ידי משרד החינוך כאמור.

כן מובהר בזאת כי ככל שהסכם זה יאושר בתנאים, תהיה רשאית המועצה לבצע תיקונים בהסכם זה 
  ע"פ דרישות משרד החינוך. 

הספר ע"י המפעיל  יתיסתו לתוקף של הסכם זה ולהפעלת בתנאי לכנ עוד מובהר למען הסר ספק כי
חוק  -)להלן 1969, התשכ"ט רהינו רשיון לניהול בית ספר בהתאם להוראות חוק הפיקוח על בתי הספ

 הפיקוח(.  
 
   

 השירותים נשוא החוזה .4

, בהתאם למסמכי יה"ס "נחשון" ביישוב שוהםבהשירותים הם שירותי הפעלה וניהול של  .4.1
המכרז, בהתאם להוראות המנהל, המועצה, משרד החינוך, וכן בהתאם להוראות כל דין )להלן: 

 "(.השירותים"

 השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, בליווי ועד מנהל כהגדרתו להלן. .4.2

יחל המפעיל במתן השירותים, וממועד זה ייחשב המפעיל  כהגדרתו להלןהחל מהמועד הקובע  .4.3
 יה"ס. תבכבעלים של 

יודגש, כי השירותים הינם ביחס לקבלת זכות ניהול והפעלה בחטיבה העליונה בלבד וכי בכל  .4.4
 המפעיל יקבל מעמד של "גוף מפעיל" בלבד –הנוגע לחטיבת הביניים 
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מחלקת החינוך  תבין היתר, למנהל בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף המפעיל, .4.5
 (.המנהל -במועצה )להלן

המנהל הפדגוגי אשר ישמש כגורם האחראי מטעם המפעיל למתן השירותים הינו  .4.6
 "(.המנהל הפדגוגי___________, ת.ז. _________ )להלן: "

 .מראש ובכתבכל שינוי בזהותו של המנהל הפדגוגי מותנה בהסכמת המועצה  .4.7

למועצה שמורה הזכות לדרוש, בכל עת,  את החלפתו של המנהל הפדגוגי, מכל מובהר בזאת כי  .4.8
סיבה שהיא, והמפעיל מתחייב להציב מנהל פדגוגי אחר, אשר זהותו תאושר ע"י המועצה 

 .שעות מהמועד בו הופנתה אליו דרישת המועצה כאמור 24מראש, בתוך 

כספים הינו ___________,  מנהל כספים אשר ישמש כגורם האחראי מטעם המפעיל לענייני .4.9
 "(.המנהל הכספי ת.ז. _________ )להלן: "

משטרת ישראל בהתאם להוראות  אישורהמפעיל יציג למועצה, טרם תחילת ביצוע העבודות  .4.10
 אישור לרבות, 2001-"אתשס, מסויימיםחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 .השירותים במתן יעבודאו /ו לעבוד צעשמו המפעיל של עובד כל לגבי גם שיימסר כאמור

 יתהאישורים הנחוצים לצורף הפעלת ב והמפעיל יפעלו במשותף על מנת לקבל את כל המועצה .4.11
 מתחייבת המועצההספר.  יתהפעלה לב נותיפעלו במשותף על מנת לקבל רישיו הספר וכן

 תנאי והמהוות הספר תיב למבנה הקשורות החינוך משרד דרישות את, חשבונה על, להשלים
 .כאמור אישורים לקבלת

 
 תקופת ההסכם .5

מהמועד החל בהתייחס לכל אחד מבתי הספר לתקופה של חמש שנים הסכם זה יהיה בתוקף  .5.1
 "(.תקופת החוזה)להלן: "ועד ליום ___________________________ 1.9.2020, הקובע

מובהר בזאת כי על המפעיל להביא לחידוש הרישיון ואישור מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .5.2
וכי אי חידושו של  ,, לכל אורך תקופת ההסכם, כתנאי להמשך ההתקשרותמדי שנהההפעלה, 

הרישיון ו/או אישור ההפעלה יהווה הפרה יסודית של המפעיל את ההסכם ויביא לביטולו 
העירייה בגין הביטול ומבלי לגרוע  המידי, מבלי שלמפעיל תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי
 מכל סעד העומד לעירייה, כאמור במסמכי המכרז ובהסכם

 דעתה שיקול פי על, ההסכם תקופת את להאריך האופציהבתום תקופת החוזה תהא למזמין  .5.3
באופן הבא: תקופת האופציה הראשונה לשתי שנות לימוד, , נוספות תקופות 3 למשך, הבלעדי

 שנתהשנייה לשתי שנות לימוד נוספות ותקופת האופציה השלישית הינה לתקופת האופציה 
 ולא, השירותים לנותן מראש חודשים ארבעה בת מוקדמת הודעה למתן בכפוף, אחת לימודים

, בהתאם למועד שייקבע על ידי משרד  לימודים שנת כל תום שלפני פברואר מחודש יאוחר
 החינוך כמועד תום שנת לימודים.

ההחלטה על הארכת ההתקשרות ומימוש תקופת אופציה תעשה תוך בחינת תפקודו  יצוין כי .5.4
של המפעיל בין היתר על ידי: בחינת הישגים הפדגוגיים, רמת השירות בפועל, שביעות רצון, 
חיבור לקהילה, התאמת המגמות והשפעתן על מוטיבציה ללימודים והכל בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי של הרשות.

וניתנה הודעה כאמור, המפעיל יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה במידה  .5.5
  .זה

 .מובהר, כי הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים .5.6
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ואף  למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית .5.7
תהיה רשאית להפסיק את ההסכם במהלך תקופתו בהתאם להוראות הנוהל לבחירת גורם 

 –מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך 
(, בכפוף למתן הודעה למפעיל לא יאוחר מחודש פברואר, זולת " הנוהל")להלן:  0205מס' 

וטל עקב הפרה יסודית של ההסכם ע"י המפעיל ובמקרה כזה תמסר במקרה בו ההתקשרות תב
 .יום לפחות 60הודעה מוקדמת של 

חרף האמור לעיל, ההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר שיינתן לו אישור מטעם כל הגורמים  .5.8
לעיל, בנוסף לשאר האישורים  2המוסמכים, לרבות אישור משרד החינוך כאמור בסעיף 

 הנדרשים לפי דין.

למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההסכם במהלך תקופתו, בכפוף למתן  .5.9
הודעה למפעיל לא יאוחר מחודש פברואר, זולת במקרה בו ההתקשרות תבוטל עקב הפרה 

 יום לפחות.   60יסודית של ההסכם ע"י המפעיל ובמקרה כזה תמסר הודעה מוקדמת של 

 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל .6
 :עיל מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמןהמפ

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי  .6.1
הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לרבות הוראות משרד החינוך והוראות חוזרי מנכ"ל משרד 

רו בתוקף במהלך כל החינוך, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  וכן כי אישורים אלה יישא
 תקופת ההסכם.

כי יפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד  .6.2
החינוך וההוראות המנהליות של המועצה, ככל שהנחיות המועצה אינן סותרות את הנחיות 

 משרד החינוך ו/או כל דין. שכן במצה כזה, גוברות הנחיות המשרד והדין.

הוא מתחייב לתת את השירותים בדייקנות, ביעילות, ברמה מקצועית גבוהה ובנאמנות כי  .6.3
וכי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל רשות מוסמכות ויפעלו  לשביעות רצון המועצה,

בהתאם להוראות כל דין במהלך מתן השירותים ובכל הקשור לביצועם, בכלל זאת הוראות 
חלים על הפעלת מוסד חינוך ובהתאם להוראות והנחיות של הדין, נהלים וכללים מקצועיים ה

   משרד החינוך.

כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים להסכם, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה  .6.4
  .בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי בביצוען של הוראות הסכם זה

ים על פי הסכם זה, וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות כי בחן את אופי השירותים הנדרש .6.5
הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו לרבות הציוד וכוח 

  .האדם הדרוש לשם כך  או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה

ואת כל התנאים, כי בדק את בית הספר ואת סביבתו וכן את דרכי הגישה אל בית הספר  .6.6
הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים ו/או הנובעים מהן, והוא מתחייב לבצע את 

  .השירותים כאמור במלואן

כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת לביצוע השירותים, והוא מתחייב לבצעם בצורה  .6.7
ם בהסכם זה, בעצמו מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועי

 . ובאמצעות עובדיו
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כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו  .6.8
  .לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין

התחייבויותיו על פיו  כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל .6.9
וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום 

 .כל התחייבויותיו על פיו

שלומים לעובדים אשר יועסקו על יד, בהתאם להוראות הדין ולהוראות שא במלוא התיכי י .6.10
 .הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלבנטיים

 .אחר כל הוראות המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם כי ימלא בקפידה .6.11

 הקובע.כי יתחיל במתן השירותים לא יאוחר מהמועד  .6.12

כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או למפעיל ו/או  .6.13
לעובדיו ו/או לכל צד שלישי במהלך מתן השירותים בבית הספר כתוצאה ו/או בקשר עם מתן 

 .שירותים נשוא ההסכםה

כי ככל שנותן השירותים הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא  .6.14
למזמין להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו 

 .וסמכויותיהם

-חשבונות(, תשל"וכי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .6.15
1976. 

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות  .6.16
 .ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

המפעיל מצהיר כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין  –במידה והמפעיל הינו עוסק מורשה  .6.17
 .מע"מ

בעניין שכר מינימום וכי  1976-בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו כי הינו עומד .6.18
במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין בנספח שצורף 

 .למכרז

כי לא יעסיק לצורך מתן השירותים עובדים זרים. עובדים זרים משמעם עובדים שאינם אזרחי  .6.19
שבי / אזרחים מחו"ל ו/או מהשטחים המוחזקים ו/או מהרשות מדינת ישראל והינם תו

 .הפלסטינית

כי העברת כוח אדם פדגוגי ומנהלי להעסקה על ידו מהמפעיל הקודם של בית הספר, ככל  .6.20
שתידרש, תתבצע בהתאם ובכפוף לכל דין ובהתאם להוראות בנוהל הרישוי של משרד החינוך, 

 .כפי שיהיו מזמן לזמן

עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות, וכי מספרם ורמתם  כי עומדים לרשותו .6.21
  .מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים המפורטים בהסכם
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 ישראל ממשטרת תקף אישור לגביו יהיה הספר בבית השירותים במתן שיועסק עובד כל כי .6.22
-"אתשס, במוסדות מין עברייני של העסקה מניעת חוק לפי להעסקתו מניעה העדר בדבר
2001.  

 .18כי בכל מקרה לא יעסיק עובדים כלשהם שהינם בגיל שמתחת לגיל  .6.23

כי לא ימנע או יגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים  .6.24
, בכפוף לכל 1988 –לתמיכה במסגרת תוכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח 

 ין.ד

כי ידווח למועצה או למי מטעמה על כל אירוע חריג בבית הספר, וכן כל אירוע אחר אשר מפעיל  .6.25
 סביר היה מדווח עליו לרשות מקומית, מיד עם התרחשותו ו/או קבלת המידע עליו.

, אלא אם כן מועצהכי לא יקבל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבות חוקית ו/או כספית על ה .6.26
 כתב, את הסכמת המנהל, ראש המועצה וגזברה.יקבל על כך, מראש ומ

כי בהפעלת בית הספר יישמרו הוראות הבטיחות הרלבנטיות, ובכלל זה חוזרי מנכ"ל משרד  .6.27
 החינוך בנושאי ביטחון ובטיחות.

 .כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו .6.28

 הצהרות והתחייבויות המועצה .7

המועצה מתחייבת לשתף פעולה עם המפעיל בהפעלת ובניהול בית הספר בעניינים המצויים  .7.1
 בתחום סמכותה.

המועצה מתחייבת להודיע למפעיל על כל תביעה ו/או דרישה שהתקבלה אצלה המתייחסת  .7.2
 לבית הספר, וזאת עד למועד החתימה על הסכם זה. 

מון ו/או הקצבות אשר ניתן להגישן רק המועצה תגיש בשם בית הספר כל בקשה לסיוע ו/או מי .7.3
באמצעותה, מיד לכשניתן יהיה להגיש בקשה מהסוג הנ"ל. כמו כן, המועצה  תחתום על כל 

 , כל זאת בתאום וביוזמה הדדית של המפעיל והמועצה.עניין הנ"למסמך אחר שיידרש ל

ם הייתה פחתו מהסכומים אותר למפעיל תקציבים בסכומים שלא ייהמועצה מתחייבת להעבי .7.4
משקיעה בבתי הספר לו היו בבעלותה וזאת לצורך מימון השירותים הבסיסיים  מועצהה

 החיוניים להפעלת בית הספר:

של עלות עובדי המינהל, השירותים והסיוע  100%-השלמת תקצוב נורמטיבית ל .7.4.1
)מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לברונטים בחינוך עיוני 

 וטכנולוגי וסייעות.

השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי משרד  .7.4.2
 החינוך )לרבות אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה(.

תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש  .7.4.3
בבית הספר, באופן הלוקח בחשבון  השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים

 היבטים כגון בתי ספר בצמיחה.
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מענה לכל ההוצאות הנדרשות על מנת שהמפעיל יוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים  .7.4.4
 לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.

, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת ליקויים מהותיים במבנים או בסביבתםתיקון  .7.4.5
 הלימודים.

 הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי נהלי משרד החינוך. .7.4.6

 7.4למען הסר ספק, יובהר כי עלות התחזוקה השוטפת של המבנים שאיננה מפורטת בסעיף  .7.5
והמפעיל יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין ו/או  לעיל אינה נמצאת באחריות ישירה של המועצה

מוש בלתי סביר ו/או כתוצאה מאי שמירה על הציוד סוג שהוא שייגרם למבנים כתוצאה משי
 .ו/או המבנה, לרבות במקרים של ונדליזם ללא תלות בזהות הגורם המבצע

כן יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לתקצוב שעות עירוניות או תוספות אחרות שאינן  .7.6
 מחוייבות ע"י משרד החינוך.

י המועצה. יודגש כי המפעיל לא יהיה אגרת תלמידי חוץ בגין תלמידים תושבי חוץ תגבה ע" .7.7
זכאי לקבלת אגרת תלמידי חוץ הן בגין תלמידים תושבי המועצה והן בגין תלמידים תושבי חוץ 

 הלומדים בבתי הספר, למעט בעבור תלמידי החינוך המיוחד הלומדים במוסדות אלה.

 תפעול וניהול .8

יהיה בידי המפעיל, בכפוף החל מהמועד הקובע, הניהול הפדגוגי והמנהלתי של בית הספר  .8.1
להוראות הרשויות השונות ולהחלטות הוועד המנהל של בית הספר, בשיתוף פעולה עם המועצה 

 .ולהוראות כל דין ועם משרד החינוך ובהתאם לנוהלי משרד החינוך

ידה כמקובל -המועצה תספק לבית הספר את כל השירותים המוניציפאליים המסופקים על .8.2
 המצויים בתחומה.בבתי הספר דומים 

המפעיל מתחייב לנהל את בית הספר על הצד הטוב ביותר, על פי כל דין ובכפוף לפיקוח  .8.3
של משרד החינוך והוא מתחייב לפעול לקידום רמת ההוראה ופיתוח בית הספר, ולהנחיות 

 ברוח ערכי המפעיל ומדיניות המועצה.

לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך  בהתאם הספר בית אתהמפעיל מתחייב כי יפעיל  .8.4
חינוך ממלכתי  והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק 1949 –כמפורט בחוק לימודי חובה, התש"ט 

חו, ווהתקנות מכ 1969חו, חוק הפיקוח על בתי ספר התשכ"ט ווהתקנות מכ 1953 –התשי"ג 
ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחוייבות לתנאי 

אף עדכונו כפי שייעשה מזמן לזמן(, ע"פ כל דין ובכלל זאת  –העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר 
הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים והנחיות משרד החינוך, התקפים והחלים וכפי שיועדכנו 

 ונו מזמן לזמן.ויש

המפעיל מתחייב להקצות בפועל לתלמידים את מלוא שעות ההוראה שתוקצבו ע"י משרד  .8.5
החינוך בהתאם לייעודן ולאותו מוסד בלבד )חל איסור מוחלט לנייד שעות בין מוסדות חינוך 

 שונים של המועצה(.

שירותים המפעיל מצהיר כי במסגרת ניהולו ותפעולו יעמיד לרשות בית הספר את מלוא ה .8.6
שעליהם הוא אמון: חינוך ותפעול בית הספר, ליווי שוטף, משאבי אנוש, כספים, רכש, פיקוח, 

 וכל שירותי הניהול כנדרש.
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למען  בחירת מנהל לבית הספר תעשה בהסכמה של שני הצדדים, בהתאם לנוהלי משרד החינוך. .8.7
ת )תנאי הסף הסר ספק, מובהר בזאת כי מנהל בית הספר ייבחר בהתאם לכללי הכשירו

המחייבים מועמד בניהול בית ספר על יסודי( כמתחייב מהוראות משרד החינוך כפי שהם 
מתעדכנים מעת לעת ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראת כל דין, לרבות ביצוע הליך מכרזי 

 לבחירת מנהל בית הספר, בכפוף לאישור ודרישות משרד החינוך. 

עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, שימונו ע"י הרכב ועדת הבחינה ייקבע בתיאום 
מנהל/ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. ההרכב יכלול שני נציגים מטעם משרד החינוך, 
שימונו ע"י מנהל/ת המחוז . יובהר כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י 

 משרד החינוך.

למען  אם למדיניות המועצה ומשרד החינוך.ההרשמה לבית הספר תעשה ע"י המפעיל, בהת .8.8
הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל מתחייב שלא למנוע ו/או להגביל בכל דרך הרשמה לבית 
הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה 

 ובכפוף לכל דין.   1988 -בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח 

צוות הוראה לחטיבה העליונה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתקנים  המפעיל יגייס .8.9
 ולהנחיות של משרד החינוך.

ידוע למפעיל כי כל עובדי ההוראה בחטיבה העליונה וכן כל העובדים המנהליים והסייעות הינם  .8.10
עובדי המועצה וכי מיום העברת הבעלות אל המפעיל, המפעיל יקלוט עובדים אלו )ככל שיהיו 

לצורך העברה מסודרת של כלל זכויות  מועצהאל מול ה לפעולהמפעיל  נים בכך( ויהיה עלמעוניי
 לטובתם.  המועצההעובדים, לרבות כספים שנצברו אצל 

לצורך ביצוע ההעברה הבעלות תידרש לחתום על הסכם קיבוצי מול ארגון העובדים הרלוונטי, 
 החינוך, כפי שיהיו מזמן לזמן. בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות בנוהל הרישוי של משרד

המועצה תיתן הודעה מוקדמת לעובדי ההוראה בדבר סיום יחסי  -ביחס לעובדי ההוראה 
 .31/05 –העבודה עד למועד הקבוע לעניין זה 

המועצה תסיים את העסקתם עד למועד בו הבעלות עוברת בפועל  –ביחס לעובדים המנהלים 
 למפעיל.

המפעיל מתחייב לקלוט את כלל העובדים ברצף זכויות ובתנאי למען הסר ספק יובהר כי 
העסקה שלא נופלים מתנאי העסקה של עובד בהסכם קיבוצי ברשות מקומית וכי תנאי זה הינו 

 תנאי יסודי בהסכם זה.

כמו כן, טרם השלמת העברת הזכויות, יבדוק המפעיל כי אכן הופרשו לכל העובדים כלל 
רי זכויות המגיעות להם על פי כל דין לרבות צווי ההרחבה, חוההפרשות וניתנו להם כלל הז

מנכ"ל משרד החינוך וכיו"ב, וחלה עליו החובה להודיע למועצה בכתב על כל חוסר בזכויות 
 .אשר יימצא, בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודשיים ממועד פתיחת שנת הלימודים הראשונה

המנהלים הוא קבלת רישיון להפעלת בית הספר יובהר כי תנאי הכרחי לצורך העברת העובדים 
 ע"י המפעיל.

 
 רישיון הפעלה .9

מיד עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, ידאג המפעיל לעשות את כל הפעולות הנדרשות לצורך  .9.1
קבלת הרישיון להפעלת ביה"ס על ידו, לרבות מילוי כלל הטפסים והגשת בקשה מתאימה 

 לקיום בית הספר עצמו.למשרד החינוך בעניין וכן לקבלת רישיון 
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 העירייה תסייע למפעיל לפי יכולתה ולפי הצורך ברישוי כאמור ככל שהדברים תלויים בה. .9.2

הגשת כלל המסמכים והטפסים לצורך הרישוי ממשרד החינוך כאמור תבוצע על ידי המפעיל  .9.3
 עד למועד שייקבע על ידי משרד החינוך בעניין זה.

 

 , ציוד וריהוטמבנה בית הספר .10

לצורך קיום הוראות הסכם  ,בלבדה תעמיד לרשות המפעיל לטובת בית הספר, לשימוש המועצ .10.1
זה בלבד והחל מהמועד הקובע, מבנה קבע על תכולתו העונה על כללי ותקני משרד החינוך 

 "(. המבנה)המבנה על תכולתו לרבות חצריו יכונה להלן: "

פרטי פרוטוקול בו יפורט מצב המבנה וימים מהמועד הקובע יערכו הצדדים  30מוסכם כי בתוך  .10.2
 תכולתו.

המועצה מצהירה בזה כי היא בעלת זכויות החזקה והשימוש במבנה, וכי אין כל מניעה חוקית  .10.3
למען הסדר הטוב,  או אחרת למתן זכות השימוש והניהול במבנה למפעיל, לצורכי הסכם זה.

יובהר כי מאחר ומתן זכות השימוש הינה חלק מההתקשרות הכלולה במכרז, אין צורך לבצע 
 במקביל הליך הקצאה לצורך מתן זכות השימוש במבנה לשימוש המפעיל.

מובהר כי מעמד המפעיל במבנה יהיה של בר רשות למטרות הסכם זה בלבד, ולא תהיינה לו   .10.4
  במבנה. זכויות קנייניות כלשהן

ה ובכלל זאת כל פעולת בניה, ללא הסכמה המפעיל מתחייב לא לעשות כל שינוי מהותי במבנ .10.5
מראש ובכתב מהמועצה. כל בנייה תבוצע בהסכמת הצדדים מראש ובכתב. תוספת בנייה ו/או 
הוספת מחוברים למבנה ו/או לקרקע שסביבו יהיו בבעלות המועצה, והמפעיל לא יהיה רשאי 

עם סיום תקופת החוזה. המועצה תהיה אחראית בכל הנוגע לקבלת היתר בנייה ליטול אותם 
 לכל תוספת בניה שתידרש.

פעילות נוספת ע"י גורמים שלישיים שימוש ו/או מוסכם, כי המועצה והמפעיל לא יאשרו  .10.6
  בתחום המבנה ללא הסכמת הצד השני מראש ובכתב.

במבנה, ולא יישא בכל תשלום החל על בגין השימוש ישלם למועצה כל תשלום המפעיל לא  .10.7
 ., לרבות ארנונההבעלים

ולבצע את כל עבודות התחזוקה  המפעיל מתחייב לשמור על ניקיון, תקינות ושלמות המבנה .10.8
מהתקציב תהיה חלק בלתי נפרד השוטפת הנדרשת לשם כך. עלותה של התחזוקה השוטפת 

   השנתי. 

 הערכות המפעיל לפתיחת שנת לימודים

, מטעמו מי באמצעותאו /ו בעצמו הספר בבית קיץ שיפוצי יבצע המפעיל כי, הצדדים בין מוסכם .10.9
 .המנהל בוועד ותאושר המועצה עם שתגובש עבודה תכנית פי על

כל סכום שיתקבל במועצה ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ בבית הספר, במשך כל תקופת  .10.10
בשיפוצי הקיץ של ביה"ס, בהתאם לתוכנית תוקפו של הסכם זה, יועבר ישירות למפעיל ויושקע 

 שיציג מנהל ביה"ס, וכפי שיאושר על ידי הוועד המנהל.

זה, המפעיל עצמו יישא  להסכם 19מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, ובכלל זאת הוראת סעיף  .10.11
באחריות לגבי שיפוצי הקיץ, לרבות בכל הנוגע לטיב העבודות, ונזקים שייגרמו ככל וייגרמו 

 .למבנה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם העבודות
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המועצה תעמיד לטובת בית הספר את כל הציוד והריהוט הנדרש עבור כל שכבת גיל וכל כיתה  .10.12
תקינים ומוכנים לשימוש, וזאת החל מפתיחת שנת הלימודים שתצטרף לבית הספר, כשהם 

 הראשונה שלאחר המועד הקובע.

 בהמשך לאמור לעיל מתחייבת המועצה כדלהלן: .10.13

להשקיע מעת לעת את ההשקעות הבסיסיות בלבד הנדרשות לשמירה על המקרקעין  .10.13.1
 בו בנוי המבנה ועל המבנה;

 איטם גגות וכן גידור השטח;זיפות ולהתקין קווי הזנה )חשמל, ביוב וכדומה(,  .10.13.2

והוא יישא  וכן שלמות הבנים והחצרים המפעיל אחראי לשמירה על תקינות הציוד והריהוט, .10.14
 למעט בלאי טבעי. המבניםו/או  בעלות הנזקים בכל מקרה בו יוסב נזק לציוד ו/או לריהוט,

בכל מקרה בו מתגלה פגם/ליקוי כלשהו החינוך  אגף תלמנהל-המפעיל מתחייב להודיע למועצה  .10.15
 בציוד ו/או בריהוט, מיד עם גילוי הפעם/הליקוי כאמור.  

מובהר בזאת כי כל ציוד של ביה"ס, לרבות ציוד שנרכש ע"י המפעיל ו/או מכל מקור כספי  .10.16
יישאר בבית הספר בתום תקופת  –, בעלות וכיו"ב ם מדובר בכספי מדינה, רשות שהוא בין א

ציוד כאמור ה"פ הסכם זה, מכל סיבה שהיא והמפעיל לא יהיה זכאי להוציא את  ההתקשרות ע
 מבית הספר.

לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן  –יובהר לעניין זה כי האמור חל על "ציוד" 
המחובר למבנה והן כזה שאינו מחובר למבנה, למעט ציוד להנגשה פרטנית שאינו מחובר 

   למבנה.

לעניין זה הוא רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, שיילקח ע"י המפעיל אם תופסק חריג 
עבודתו, ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע למבנה או למקרקעין ולא ניתנה 

 לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או למועצה באופן ספציפי.

המפעיל ירצו להשאיר אם מדובר בתרומה למפעיל, שאיננה מיועדת כאמור, שהמועצה ו/או 
 בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים.

 פעילויות שונות המתקיימות במבני בתי הספר .11

המועצה שומרת על זכותה לקיים בבית הספר פעילויות שונות או לתת לצד ג' הרשאה לקיום  .11.1
פעילויות שונות בחצרי בית הספר כולל במגרשים ובאולמות הספורט שלא במהלך שעות 

הרשמיות כגון: חוגים, הרצאות, כינוסים וכיוצ"ב ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או הלימודים 
 תביעה כלפי המועצה בקשר עם כך.

המפעיל מתחייב לאפשר למועצה את קיומה של כל פעילות ו/או שימוש בחצרי בית הספר ע"י  .11.2
ה המועצה ו/או מפעילים מטעמה לאחר שעות הלימודים הרשמיות, זאת בהתאם לשיקול דעת

 הבלעדי.

במידה והמפעיל יהיה מעוניין להתיר לצד ג' לעשות שימוש במבנה בית הספר וחצריו, יעשה  .11.3
 הדבר בכפוף להנחיות המועצה ולאחר קבלת אישורה לדבר מראש ובכתב.

במידה והמפעיל יהיה מעוניין להתיר שימוש לצד ג' בחלק ממבנה בית הספר לצורך הפעלת  .11.4
בכפוף לקבלת אישור המועצה מראש ובכתב ובהתאם  מזנון או קפיטריה, יעשה הדבר

 להנחיות המועצה.

 ועד מנהל .12
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לצורך אחזקתו השוטפת, ניהולו ופיתוחו של בית הספר יוקם  על ידי הצדדים ועד מנהל משותף,  .12.1
  "(.הוועד המנהלאשר יפעל בבית הספר החל מהמועד הקובע )להלן: "

נציגים אשר ימונו על ידי המועצה על פי שיקול  3הועד המנהל יהיה מורכב משישה חברים, מהם  .12.2
 נציגים אשר ימונו על ידי המפעיל על פי שיקול דעתו. 3-דעתה, ו

לישיבות הועד המנהל יזומנו מנהל בית הספר, מפקח בית הספר, נציגי הורים ונציגי מורים  .12.3
 זימון הישיבות יבוצע ע"י המועצה.אשר דעתם תחשב כדעה מייעצת בלבד. 

 .וד המנהל ישמש ראש המועצה ו/או מי שהוסמך על ידכיו"ר הוע .12.4

ההחלטות בוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות ההצבעה של חברי הוועד הנוכחים בישיבה.   .12.5
 יכריע ראש המועצה.  –במקרה של דעות שקולות בהצבעה 

 החלטות הוועד המנהל והנימוקים להחלטותיו יתועדו בפרוטוקולים כתובים.  .12.6

נציגים מטעם  2-נציגי מועצה ו 2ישיבות הוועד המנהל תהיינה חוקיות אך ורק בהשתתפות   .12.7
 המפעיל. 

חברים כאמור, ידחה מועד הישיבה בשבוע ימים, ובמועד הנדחה תהיה  4במקרה בו לא ינכחו 
 הישיבה חוקית בכל מספר של משתתפים.

שיוחלט  מעת  לעת, בתדירות   ישיבות הוועד המנהל תתקיימנה בבית הספר או  במועצה  כפי  .12.8
 .לפחות פעמיים בכל שנת לימודיםשל 

הוועד המנהל רשאי למנות מטעמו צוות מצומצם שיהיה מורכב מנציג המפעיל ונציג המועצה   .12.9
מבין חברי הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי להסמיך את הצוות המצומצם לקבל החלטות 

 מחייבות בעניינים מסוימים.

הוק לנושאים שייקבעו מעת לעת. סיכומי ועדה כזאת -יוכל למנות ועדות אדהוועד המנהל   .12.10
 והמלצותיה יובאו להכרעת הוועד המנהל.

 תפקידיו וסמכויותיו של הוועד המנהל יהיו כדלקמן:  .12.11

 אישור תוכנית העבודה והתקציב השנתי; (1) 

 החינוך;קביעת מדיניות הפיתוח של בית הספר בכפוף לקריטריונים של משרד  ( 2) 

קביעת מגמות לימוד, בהתאם לתוכנית העבודה של בית הספר, למדיניות החינוכית  (3)
 של המועצה והמפעיל ולהנחיות משרד החינוך;

  כל נושא אשר ייקבע על ידי הוועד המנהל ויוחלט עליו פה אחד. (4)

 

 ניהול תקציב בית הספר .13
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מסכם לגבי כל הפעולות שנדרשו במהלך מדי שנה, המפעיל יערוך יחד עם מנהל בית הספר דו"ח  .13.1
כל שנת הלימודים החולפת, הכנסות בית הספר, הוצאותיו והשקעת המפעיל ביחס לאותה שנה. 

 הדו"ח המסכם יוגש לגזבר המועצה עד חודש לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת.

ר לשנת כמו כן, מדי שנה, המפעיל יערוך יחד עם מנהל בית הספר תקציב שנתי של בית הספ .13.2
הלימודים הבאה, אשר יוגש לאישור גזבר המועצה ולאחריו לאישור  הועד המנהל עד חודש 

 לפני תחילת שנת הלימודים בכל שנה.

" משמעותו לצורך הסכם זה, התקציב הדרוש להפעלתו, ניהולו ואחזקתו של בית תקציב שנתי"
ידות להתקבל ממשרד כל ההכנסות הצפויות לשנת הלימודים, לרבות אלו העת הספר, כולל

החינוך וההשקעות אותם מתכנן המפעיל להשקיע בבית הספר בכל שנה, וכן את ההוצאות 
הצפויות לרבות תקני מורים ומנהלה. הצעת התקציב תועבר לעיון גזבר המועצה לפחות 

המפעיל יכלול במסגרת  שבועיים לפני מועד כינוס הוועד המנהל שלפני פתיחת שנת הלימודים. 
ב השנתי את כל הכנסות בית הספר וכל ההוצאות הצפויות )לרבות מספר שעות ההוראה התקצי

שיוקצו בהתאם להנחיות משרד החינוך והניהול, שכר, הוצאות בגין התקשרויות, הוצאות 
לפעילות חברתית והוראתית וכדומה(, ובכלל זאת כל הצרכים הנדרשים להפעלתו של בית 

 במסגרת יכלול המפעיל, כן כמו. חריגים צרכים לרבותת, הספר ולמימוש מטרותיו החינוכיו
 .תלמיד פר, מצדו ההשקעה גובה את השנתי התקציב

המפעיל מתחייב כי התקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך או מהמועצה יושקעו במלואם  .13.3
 לקידום תלמידי בית הספר, בהתאם לייעודם ובאותו המוסד אליו הם ניתנו.

להנחיות משרד החינוך המפעיל רשאי לגבות תקורה וזאת באמצעות גמישות עם זאת, בהתאם 
מתקציב החטיבה העליונה. התקורה תיתן מענה לסוגיות תפעוליות  6%תקציבית בהיקף של עד 

 ופדגוגיות, תוך מענה לצרכים שונים בבית הספר או מחוצה לו הקשורים להפעלת בית הספר.

ת תקורה מתשלומי הורים, מתקציב חטיבת הביניים יובהר כי בכל מקרה לא תתאפשר גביי .13.4
ומפעולות הקשורות להפעלת חטיבת הביניים. כמו כן, הכל הנוגע לתוספות תקציביות שאינן 
בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה, לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים 

 ת ובהתאם לאישור שיינתן.אלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת מתן התוספת הספציפי

בהתאם להנחיות משרד החינוך, המפעיל יהיה רשאי לנייד תקציבים בין בתי ספר שונים  .13.5
מהתקציבים ומשעות  94%הנמצאים בבעלותו ובלבד שלכל בית ספר יגיעו ישירות לפחות 

ההוראה שהעמיד המשרד עבור בית הספר. זאת, להוציא מקרים חריגים שיאושרו בכפוף 
בנוהל שיפרסם משרד החינוך ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, בכל הנועד לעמידה 

 לתמהיל הביצוע של שעות ההוראה, מבלי לשנות את היקף התקורה המירבי.

הלימודים  שנת לסוף ועד שנה בכל הלימודים פתיחת מיום תהיה תקציב שנת כי, בזאת מובהר .13.6
 בשנה לאחריה.

הוועד המנהל, והוא בלבד, יהווה אסמכתא למספר שעות התקציב השנתי המאושר על ידי  .13.7
 ההוראה והניהול בבית הספר ולכלל הפעולות האחרות שאושרו בו.

 הוועד המנהל ידון ויאשר או יתקן את התקציב עד חודש לפני תחילת שנת הלימודים בכל שנה. .13.8

ך חודש לא אושר התקציב השנתי עד למועד פתיחת שנת הלימודים, יופעל בית הספר במהל .13.9
 של תקציב שנת הלימודים הקודמת, עבור כל חודש עיכוב. 1/12עיכוב או כל חלק שלו על בסיס 
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במהלך השנה יתבצעו שני מפגשים לפחות בין נציגי המפעיל לבין הגזבר וראש מחלקת חינוך  .13.10
 במועצה, למעקב אחר ביצוע התקציב השנתי.

 המפעיל יפעיל את בית הספר בהתאם לתקציב המאושר.  .13.11

מפעיל נדרש להמציא למשרד החינוך העתק של התקציב וכן דיווח מלא אודות כלל ההכנסות ה .13.12
וההוצאות ברמת המוסד וברמת המטה, הדיווח יכלול הכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך, 
תקציבית ממשרדי ממשלה שונים, מהמועצה, הכנסות מגביית הורים, תרומות ועוד. כן ידווח 

ות, הן ברמת המוסד והן ברמת המטה וזאת בהתאם להנחיות למשרד החינוך פירוט ההוצא
 משרד החינוך.

מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שבו יהיה צורך  בהתאמות  תקציביות, מעבר לתקציב השוטף,  .13.13
יעשה הדבר בתיאום ובהסכמה בכתב של מורשיי החתימה במועצה, לאחר  יידוע  ואישור  הוועד 

 המנהל.

התקציב השנתי, להוציא תקציב הצטיידות ובינוי  –ך הסכם זה " משמעותו לצורתקציב שוטף"
 או תקציב פיתוח.

מובהר ומוסכם, כי המפעיל אחראי לניהול העניינים הכספיים של בית הספר החל מהמועד  .13.14
הקובע, ובכלל זאת המפעיל אחראי לשמור על איזון תקציבי בהפעלת בית הספר. המפעיל יישא 

 קופה בה הפעיל את בית הספר.בעצמו בכל גרעון אשר יוצר בת

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל לניהול הכספי של בית הספר, נציגי המועצה יהיו רשאים לעיין  .13.15
בכל המסמכים הנוגעים לענייניו הכספיים של בית הספר, לרבות אך לא למעט חשבונות, 

ם והמפעיל מתחייב להעמיד לעיונה של המועצה את המסמכים המבוקשים מיד עם דרישת
הראשונה. בנוסף, נציגי המועצה יהיו רשאים לדרוש מהמפעיל להגיש דוחות תפעוליים שוטפים 

 וכן יהיו רשאים לערוך ביקורת מטעמם ביחס לדוחות הנ"ל.

יובהר, כי הוועד המנהל של בית הספר יקבל דיווח מפורט בנוגע לייעוד של כלל משאבי בית 
 הספר, מכל המקורות.

המפעיל מתחייב להעביר לעיונם של נציגי המועצה דו"חות רבעוניים לגבי בנוסף לאמור לעיל,  .13.16
הניהול הכספי של בית הספר, זאת בהתאם לדרישות המועצה ובהתאם למועדים בהם מוגשים 

 הדו"חות הרבעוניים של המועצה.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כדלהלן: .13.17

כל סכום שישלמו המפעיל או המועצה בגין אירוע שלא נצפה מראש )ע"פ כל דין, פס"ד,  .13.17.1
 או כל נושא אחר שאינו בשליטת המפעיל( יהיה על חשבון התקציב השנתי. 

גירעון כתוצאה מתחזיות על רקע משתנים שאינם בשליטת או בידיעת הצדדים, יהיה  .13.17.2
 על חשבון התקציב השוטף, גם אם לא אושר מראש. 

מוסכם בין הצדדים, כי הם יפעלו בשיתוף פעולה לשם הכנת תכנית עבודה שנתית  .13.17.3
להליך התייעלות תקציבית. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה בנוגע לתוכנית הנ"ל, 

 יובא הדבר להחלטת ראש המועצה.

 .כל עיכוב באישור התקציב השנתי לא ישחרר את המועצה מהתחייבויותיה על פי הסכם זה .13.18
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ל מתחייב כי בכל מקרה כל תקציב שיועבר אליו ממשרד החינוך ו/או המועצה יושקע המפעי .13.19
בביה"ס במלואו ובכל מקרה לא תלקח תקורה מכספים שמעביר משרד החינוך בגין שעות 

 הוראות או מתשלומי הורים. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי והוא מתחייב שלא לגבות תשלומי  .13.20
מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה ע"י משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו הורים 

בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובהוראות הדין לניהול הבנק של חשבון בנק ייעודי לתשלומי 
 הורים. 

הנחות בתשלומי הורים יינתנו ע"פ הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך כפי שיהיו מעת 
כי בועדת ההנחות של ביה"ס יהיה נוכח נציג של המועצה וישיבות הועדה לעת. מובהר בזאת 

 יתואמו עם המועצה.

 

 אופן ההתחשבנות בין הצדדים .14

 התחשבנות ביחס לתקופה הקודמת למועד הקובע

מוסכם כי המפעיל יהיה אחראי על הניהול הכספי של בית הספר החל מהמועד הקובע, בהתאם  .14.1
לדאוג להסדרת להוראות הסכם זה, הנחיות משרד החינוך והוראות כל דין. באחריות המועצה 

 אשר ישולמו באמצעות מפעיל קודם.  –כל התשלומים הרלבנטיים לפני המועד הקובע 

  1.8.2020 כי עד לתאריךו באמצעות מפעיל קודם לדאוג לכך בעצמה ו/אהמועצה מתחייבת  .14.2
, ככל ויהיו חובות ישולמו כל חובות נותני השירותים ו/או הספקים, הנוגעים לפעילות בית הספר

. המועצה מתחייבת לשפות את המפעיל בגין התחייבויות ו/או תביעות נוספות, אם כאמור
, למעט במקרה בו המפעיל הפעיל את ד הקובעוכאשר יהיו כאלה, ביחס לתקופה שקדמה למוע

בהתייחס לתקופה שהוא  גביה"ס גם בתקופה הקודמת ואז כל ההתחייבויות מכל מן וסו
 .הקודמת תחולנה על המפעיל

מוסכם כי במקרה שעל אף האמור לעיל תוגשנה תביעות כלשהן מכל סוג נגד המפעיל בגין  .14.3
 ההוראות הבאות:יחולו התקופה שעד המועד הקובע, כי אז 

תשפה את המפעיל, בגין כל הוצאה שיוציא המפעיל עקב תביעה זו, לרבות המועצה  .14.3.1
כל סכום שבו יחויב המפעיל, אם יחויב, לשלם במסגרת , ובגין הוצאות ניהול התביעה

, בכפוף להמצאת אסמכתאות התביעה הנ"ל, לרבות הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד
 ר. וצאות המפעיל כאמולמועצה בדבר ה

בכפוף לכך שהמפעיל ישלח הודעת צד ג' למועצה. בתובענות שבהן  חל האמור לעיל .14.3.2
הגשת הודעת צד ג' כפופה לאישור בית המשפט, יראו את המפעיל כמי שמילא אחר 
חובתו דלעיל במקרה בו המפעיל הגיש בקשה למשלוח הודעת צד ג', ובלבד ששלח 

 למועצה גם הודעה בכתב על התביעה. 

ות שיוגשו הן בגין התקופה שעד למועד הקובע והן בגין התקופה שלאחר לגבי תביע .14.3.3
מועד זה, תהיה המועצה אחראית לשיפוי המפעיל בגין כל הוצאה כאמור המתייחסת 
לתקופה שלפני המועד הקובע, ובלבד שהמפעיל הודיע למועצה על התביעה וִאפשר לה 

 להתגונן מפניה. 

 פעל בעבר ע"י המפעיל. סעיף זה אינו חל במקרה בו ביה"ס הו .14.3.4
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 התחשבנות ביחס לתקופה מהמועד הקובע ואילך

כגון חשמל,  המפעיל מתחייב לשאת בכל התשלומים השוטפים הכרוכים בתפעול בית הספר .14.4
 מים, גז, גינון, ניקיון, טלפון וכיו"ב, הכל על חשבון התקציב השוטף של בית הספר.

 המועצה מתחייבת כדלהלן: .14.5

לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה את כל ההכנסות להעביר לידי המפעיל  .14.5.1
 המיועדות לבית הספר, למעט הכנסות שנקבע לגביהן אחרת בהסכם זה.

כל התקבולים המיועדים  -" לפי הסכם זה, משמע ההכנסות המיועדות לבית הספר"
לניהול ולהפעלת בית הספר, לרבות הקצבת מוסדות ממשלה וגופים אחרים, גביית 

 ם )במסגרת המותרת על ידי משרד החינוך ונהליו(, הקצבות המועצה ותרומות.הורי

במידה ולאחר המועד הקובע יתקבלו בידי המועצה הכנסות המיועדות לבית הספר  .14.5.2
ימים ממועד  30כהגדרתן להלן, יועברו ההכנסות הנ"ל ע"י המועצה למפעיל, תוך 

 ה.קבלתם, לצורך קיום התחייבויות המפעיל על פי הסכם ז

או /ו החינוך ממשרד שיתקבלו כספים המפעיל לידי יועברו לאחרף האמור לעיל,  .14.5.3
מוסכם, כי הכספים מהסוג הנ"ל  .בינויאו /ו פיתוח /הצטיידות לצורכי אחרים מגופים

שימוש לצורך המבנה ו/או   יוותרו בידי המועצה, אשר תהיה רשאית לבצע בהם
 הצרכים הקיימים באותה עת.  פי-בשטחים הציבוריים הנלווים למבנה על

המועצה מתחייבת לדווח למפעיל על כספים שהועמדו לרשותה כאמור ועל עלויות  .14.5.4
 העבודות אותן בכוונתה לבצע.הביצוע ו/או פיתוח של 

המועצה מתחייבת למסור הודעה בכתב, עם העתק למפעיל, למשרד החינוך וליתר  .14.5.5
הגופים המעבירים כספים לבית הספר בדבר העברת הבעלות ו/או הניהול בבית הספר 
למפעיל. בנוסף, המועצה תמחה למפעיל את זכויותיה לקבלת כספים המיועדים לבית 

ומהגופים הנ"ל החל מהמועד הקובע, למעט  כספים המיועדים   הספר ממשרד החינוך
 או  בינוי. העתק ההודעה יועבר למפעיל.\לפיתוח ו

למען הסר ספק יובהר כי המועצה אחראית גם על תקצוב השתתפותה עבור חטיבת  .14.5.6
 הביניים הנמצאת בבעלותה.

ילות נוספת בנוסף לאמור לעיל, המועצה והמפעיל הגיעו להבנה משותפת כי מימון פע .14.5.7
שמעבר לתקציב משרד החינוך הינו חיוני על מנת לשפר ולחזק את איכות החינוך בבית  

 הספר ואת הישגי התלמידים.

 הוסכם, כדלהלן:לאור האמור ועל מנת לתת מענה לצורכי בית הספר, 

 המועצה תקצה כספים במסגרת תקציב בית הספר, בהתאם לשיקול דעתה .14.5.7.1
מיוחדות וגרעון מבני בהוצאות תפעול שוטפות , לשם בניית תכניות הבלעדי

ובכל מקרה בסכום שלא יפחת מעלותה של אגרת לימודי חוץ בחטיבה  בלבד
  עליונה )לתלמיד(. 

החלטת המועצה בכל הנוגע להקצאת הכספים והיקפה תהיה סופית ולא  .14.5.7.2
 ניתנת לערעור עליה.
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 אופן העברת המימון מידי המועצה בעניין זה יעשה באופן הבא: .14.5.7.3

בחודשים אוקטובר, דצמבר, פברואר, אפריל, יוני ואוגוסט בכל שנה  (1)
מתוך  הקצבות המועצה לבית  1/6ישולם למפעיל החלק היחסי של 

-הספר, כפי שאושרו בוועד המנהל לאותה שנת לימודים, וזאת עד ל
בכל חודש. למילוי התחייבותה זו  תבצע  המועצה העברה  15

 יל.בנקאית בסכום ובמועד הקבוע לע

התחשבנות שנתית כוללת בנוגע לחלקה של המועצה במימון עודף  (2)
 31-ההוצאות המאושר של בית הספר תיעשה לא יאוחר מה

 באוקטובר בכל שנה לגבי שנת הלימודים הקודמת.

 אדם כוח .15

החל מהמועד הקובע, קבלת עובדי מנהלה לעבודה בבית הספר תעשה על ידי המפעיל, באישור  .15.1
 ם המאושרים על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות כל דין.המועצה, בהתאם לתקני

, העליונה בחטיבהיהיה אחראי להעסקת המורים  המפעיללגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי  מבלי .15.2
בהתאם לתקנים המאושרים על ידי משרד החינוך ולכללים המקובלים  ,המועצה באישור

על העסקתם של המורים יחולו כל התנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים  במשרד החינוך.
 .הרלבנטייםההרחבה  ובצווי

החל מהמועד הקובע המפעיל ייחשב כמעסיקם של עובדי המנהלה בבית הספר והמורים  .15.3
 בחטיבה העליונה, לכל דבר ועניין.

וכו'( לרבות תנאים  שכר העובדים )מורים בחטיבה העליונה ועובדי מנהלה, מזכירות, מדריכים .15.4
נלווים, זכויות סוציאליות והפרשות לגמל ולפיצויים, ישולם ישירות על ידי המפעיל מתקציב 

 בית הספר.

העברת מי מעובדי המועצה לעבודה אצל המפעיל, החל מהמועד קובע או במועד מאוחר יותר,  .15.5
דתו אצל לסיום העסקתו במועצה ותחילת עבו מצריכה קבלת הסכמת העובד מראש ובכתב

וכפופה לקבלת אישור מטעם המועצה בדבר תשלום מלוא זכויותיו של העובד  ,המועצה
 לתקופת עבודתו במועצה וסיומה.

שא בתשלום שכרם ו/או זכויותיהם של מי מעובדי הרשות שנקלטו יבכל מקרה המפעיל לא י
לעבודה אצל לעבודה אצלו, כל עוד המדובר ברכיבים המתייחסים לתקופה שלפני קליטתם 

 .המפעיל

 יהא עליו ,במקרה בו המפעיל יהיה מעוניין להעסיק מי מעובדי המועצה המועסקים על ידה .15.6
לשלם למועצה את כל הוצאותיה בגין שכרו וזכויותיו של העובד הנ"ל, לרבות תנאים נלווים, 
והכל בכפוף לכך שהעסקתו של העובד והצבתו לעבודה בבית הספר עומדת בהוראות הדין 

 .נוגעות לעבודה ברשות מקומיתה

 התמורה .16

___  -בתמורה לקיום התחייבויותיו של המפעיל ע"פ הסכם זה, יהיה המפעיל זכאי לקבלת %  .16.1
 "(.התקורה)להלן: "  ספר ביתהמתוך תקציב משרד החינוך המתקבל עבור 



34 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

 

 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 למען הסר ספק יובהר כי דמי התקורה לא יחושבו מתוך: תקציבי משרד החינוך עבור חטיבת
 הביניים, תקציבי פיתוח, הצטיידות ותשלומי הורים.

השקעת )להלן: "לשנה ₪ ______  -סך שלא ייפחת מ הספר תיבנוסף, המפעיל ישקיע בב  .16.2
כאשר המקור התקציבי להשקעות אלו הינו ממקורות פרטיים חיצוניים ואינם מתוך ,"(המפעיל

  תקציבי משרד החינוך ותשלומי הורים. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שיעור התקורה האמור לעיל יהיה תקף למשך כל תקופת  .16.3
 ההתקשרות בין הצדדים. 

יהיה היקף ההשקעה המינימלי אליו המציע יהיה מחוייב לאורך  האמור לעילהיקף ההשקעה  .16.4
 כל תקופת ההסכם והוא יהיה רשאי להשקיע השקעות נוספות במהלך תקופת ההסכם.

לעיל הינה סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו של  15.1התמורה האמורה בסעיף  .16.5
המפעיל עפ"י ההסכם, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים מטעם המפעיל ו/או שינויים במיסוי 

  .ו/או שינויים בשיעורי המדד

 ערבות ביצוע .17

, ימסור המפעיל למועצה כמבואר להלן לשם הבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה
 את הבטוחה הבאה:

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה בנוסח שיאושר מראש על ידי  .17.1
המועצה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לעניין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת 

 ₪. 80,000ההצעות למכרז ושתהיה בסכום של 

 מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות חוזה זה.

תוקף הערבות הבנקאית הנקובה לעיל יהיה למשך כל תקופת ההסכם שתחילתו מיום חתימת  .17.2
הסכם זה ובתוספת של שלושה חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין. הערבות 

 בתום התקופה. כאמור תוחזר לקבלן רק

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הבנקאית ו/או שפג תוקפה של הערבות הנ"ל  .17.3
ימים מיום עשית השימוש בערבות  7-מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש 
 או שפג תוקפה.

 
 יחסי עובד מעבידהעדר  .18

המפעיל מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין המפעיל ו/או עובד מעובדיו ו/או  .18.1
כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין )או מי מטעמו( יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל 

ובדי המפעיל ידי המפעיל לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כע-העובדים שיועסקו על
  .בלבד ואין בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא

המפעיל מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני  .18.2
  .משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם
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המפעיל מצהיר כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המועצה  .18.3
מעביד. המפעיל ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש כנגד -לא יתקיימו כל יחסי עובד

המועצה ע"י מי מעובדיו ו/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה עימם התקשר ואשר נושאה הינו 
 מדיני עבודה.

ל התשלומים לעובדי המפעיל וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר כ .18.4
יחולו על המפעיל  -ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות המפעיל 

  .ידו במלואם ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה-וישולמו על

סק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א, כהגדרתו המפעיל מצהיר, כי עסקו אינו ע .18.5
  .פי החוזה-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-בחוק, וכי חוק העסקת עובדים על

פי חוק העסקת -המפעיל מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה על .18.6
נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל 

ידי -פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-כתוצאה מתובענה על
ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור -ידי עובד של המפעיל או על-המפעיל ו/או על

  .איתם

תמורה המוסכמת במסגרתה, מתבססות, בין המפעיל מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו וה .18.7
  .השאר, על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה

 

 אחריות לנזיקין .19

המפעיל אחראי לכל נזק שייגרם למועצה, או למי מטעמה או לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד  .19.1
 שלישי ו/או לכל עובד ו/או למבנה, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המפעיל, הנובעים, במישרין

או בעקיפין, ממתן השירותים או בקשר אליהם, בין במהלך מתן השירותים, ובין לאחר מכן, 
  .ידי עובדיו, שלוחיו או כל הנתון למרותו-ידו ובין אם נגרם על-בין אם נגרם על

  .המפעיל יישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ובהשבת המצב לקדמותו .19.2

ת את המועצה בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור, מיד עם המפעיל יהיה חייב לשפו .19.3
-פי החוזה או על-וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על -דרישתה הראשונה של המועצה לכך 
  .פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים

הוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין והמפעיל, ביחד או לחוד, הרי שהמפעיל לא יהיה  .19.4
  .ללא אישור מראש ובכתב של המזמין -אי להסדיר או להתפשר רש

כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או המפעיל בעניין זה יחולו על המפעיל והמפעיל   .19.5
מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בעניין זה. בנוסף, המפעיל מתחייב לשאת 

 .ענה כאמורבכל תשלום שייפסק כנגד המועצה בגין תוב

 ביטוח  .20

פי דין, המפעיל מתחייב לבצע, -פי ההסכם ועל-מבלי לגרוע מאחריות/התחייבויות המפעיל על .20.1
( נספח ג'חשבונו, לכל הפחות את כל הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" )-על

 ולקיימם במשך כל תקופת ביצוע השירותים. 

ומתחייב להמשיך ולהחזיק פוליסה בתוקף בקשר לביטוח אחריות מקצועית, המפעיל מצהיר  .20.2
 שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות. 7 -לכל תקופת ההתקשרות ול
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בתום שנת הביטוח הראשונית, המפעיל ימציא לרשות ללא כל בקשה של הרשות אישור חדש  .20.3
 בגין תקופת הביטוח הנוספת.

לא יאוחר מיום חתימת ההסכם, מתחייב המפעיל להמציא לידי המזמין אישור בדבר עריכת  .20.4
 הביטוח כאמור )בנוסח נספח ג'(, כשהוא מלא וחתום ובלתי מסויג.  

 מסירת נספח ג המאושר והחתום מהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה למפעיל.

יום לפני תום תוקפו של כל  15המפעיל מתחייב להמציא למזמין אישור ביטוח חדש, לפחות  .20.5
  לפי המוקדם, כל עוד ההסכם תקף. -אישור ו/או כל פוליסה נדרשת 

 מסירת אישור הביטוח התקף כאמור מהווה תנאי לתשלום התמורה. 

הביטוחים הנ"ל הינם דרישות מינימום בלבד והמפעיל רשאי לבצע ביטוחים נוספים, כדי  .20.6
 אם להוראות כל דין. לכסות את אחריותו בהתאם להסכם או בהת

 

 קיזוז .21

המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .21.1
ממנו על פי חוזה זה למפעיל, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין 

  .המפעיל וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין למפעיל

סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן הוראות  .21.2
פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי המפעיל מכוח חוזה 

  .זה ו/או הוראות כל דין

  .למפעיל לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון .21.3

 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .22

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, המפעיל מתחייב לתת למנהל, מידע ומסמכים הנוגעים  .22.1
 .לשירותים, כפי שידרוש המנהל

ימים, העתק מלא של כל המסמכים, כל  3בגמר ההתקשרות ימסור המפעיל למזמין, תוך  .22.2
 .ציוד/נכס של המועצה הנמצא ברשותו

ש בהם וכן להמשיך את ביצוע המסמכים הינם קניינו של המזמין והוא רשאי להשתמ .22.3
 .השירותים באמצעות מפעיל  אחר. המפעיל יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים

 .פי הוראות הדין-מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על .22.4

ידי המזמין, ידאג המפעיל להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של -ככל שהדבר יתבקש על .22.5
   .למזמין ו/או לקבלן אחרהמסמכים 

  .הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת בכתב של המפעיל למסירת ביצוע השירותים למפעיל אחר .22.6

 

 ההסכםסיום  .23

, כולו הסכםלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את הלהסכם זה  5בסעיף אמור המבלי לגרוע מ .23.1
ימים למפעיל, ולמפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  60או חלקו, בהודעה מראש של 

 -הביטול כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה 
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עד לתאריך סיום ההסכם, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות 
 ההסכם.

להורות על ביטול חלקי של ההסכם כך  למען הסר ספק יובהר כי המועצה תהא רשאית .23.2
 שהמפעיל יפעיל בית ספר אחד בלבד.

המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם נותן , לעיל 20.1מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .23.3
 :השירותים בהתקיים אחד מהמקרים הבאים

במידה והמפעיל לא עמד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז ובחוזה,  (1)
 .דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמורלמרות התראה / 

במידה והמפעיל פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו  (2)
 .בקשה לאחד מהנ"ל

 ידי רשות מוסמכת לסיים את ההתקשרות לאלתר.-חויבה על המועצה (3)

  .כשהמפעיל הפר הפרה יסודית את ההסכם (4)

תחשב כהפרה יסודית  5, 7-11, 13, 15, 17, 18הפרת אחת מהוראות סעיפים 
 של הסכם זה.

לעיל, המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה ולמפעיל  1-4בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק  .23.4
  .לא תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך

תאגיד אחר ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את מתן שירותים מכל אדם ו/או  .23.5
 .מלבד המפעיל, ולמפעיל לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך

בכל מקרה של סיום ההסכם, בין אם בגין תום תקופתו הקבועה לעיל ובין אם בגין ביטולו  .23.6
, יוחזר בית הספר על "(סיום ההסכםלהסכם זה )להלן: " 22.2או בסעיף  22.1בסעיף  כאמור

ותה, ניהולה ואחריותה של המועצה, והיא תהיה אחראית ממועד זה להמשך כל תכולתו לבעל
 תפעולו וניהולו של בית הספר ולתקציבו.

מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל מתחייב כי בתום תקופת ההתקשרות ו/או עם קבלת הודעה 
ר בדבר ביטול החוזה כאמור, הוא יעביר לידי המועצה  את כל התשלומים שהועברו אליו בקש

עם הפעלת ו/או ניהול בית הספר ואשר נותרו בידו, ככל ונותרו, וכן כל תשלום נוסף/אחר 
שיועבר אליו בקשר עם הפעלת/ניהול בית הספר, בתקופה שלאחר תום תקופת ההסכם ו/או 
ביטולו. בנוסף, המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ולחתום על כל מסמך שיתבקש 

עלות למועצה, והכל בכפוף לכך שהמועצה מילאה את חובותיה בנושא זה לצורך העברת הב
 כלפי המפעיל בגין תקופת ההתקשרות.

בכל מקרה של סיום ההסכם, המפעיל יהא אחראי לכל התשלומים שאמורים להגיע אל עובדי  .23.7
בית הספר, לפי דין, בגין התקופה החל מהמועד הקובע, לרבות שכר, תנאים נלווים וזכויות 

מפעיל ישפה את המועצה בגין כל הוצאה לה היא תידרש עבור תשלומים מהסוג סוציאליות. ה
 האמור.

בנוסף לאמור לעיל, וככל ובעקבות סיום ההסכם כאמור יאלץ המפעיל לפטר מי מעובדיו,  .23.8
המפעיל יהיה אחראי לשלם לעובדי בית הספר פיצויי פיטורים בגין התקופה החל מהמועד 

 הקובע.

 אינו זכאי לבטל הסכם זה.למען הסר ספק, המפעיל  .23.9

 

  המועצה כמפעל חיוני  .24
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המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  .24.1
קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים 

  - בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום   (1)
 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2)
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  (3)
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 .לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  (4)

ו/או  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .24.2
הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי נותן השירותים המשמשים 

והמפעיל ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה גם  זהלצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה 
 בתקופת החירום כאמור.

 זכויות העברת   .25

המזמין רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג', מבלי לקבל את הסכמת  .25.1
   .המפעיל לכך

חר, המפעיל אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, לא .25.2
 .אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב

פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע -העביר המפעיל את זכויותיו או חובותיו על .25.3
 .השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו

  ויתור וביצוע שינויים .26

 .כדין, לא יהיה להם תוקף מחייבכל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו  .26.1

לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או הדין, או נתן אורכה לנותן השירותים לביצוע איזו  .26.2
 .מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו

 שונות .27

 .אין באמור בהסכם, כדי לגרוע מסמכות / חובה שלטונית / ציבורית של המועצה .27.1

 .החשבונות של המועצה מהווים ראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכוןספרי  .27.2

מבלי לגרוע מאיזו זכות אחרת שיש לצדדים לפי הסכם זה או על פי כל דין, יהיו הצדדים זכאים  .27.3
לקבל האחד מהשני כל סכום ששילם צד אחד ואשר תשלומו מוטל על הצד השני על פי הסכם 

 זה, מיד עם דרישה ראשונה. 
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 .כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם .27.4

או  או אלקטרוני ידי צד למשנהו בקשר להסכם, תישלח בדואר רשום-כל הודעה שתישלח על .27.5
עם קבלת אישור מסירה או ימי עסקים מיום משלוחה או  3תימסר ביד ותיחשב כנמסרת תוך 

 .ביום מסירתה ביד

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 ___________________    __________________________   

   המפעיל                המזמין 

 (חותמת + חתימת מורשי החתימה)

 

 אישור עו"ד במקרה שהמפעיל תאגיד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
 ם,ימורשי החתימה של נותן השירות -_______________________ת.ז __________________ 

 .את המפעיל לכל דבר ועניין ת, בצירוף חותמת נותן השירותים , מחייבםוחתימת

 עו"ד ,____________          
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 נספח ג'

 אישור לקיום ביטוחים
 

 מצ"ב בנפרד
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 1נספח ד

 ערבות הצעה
 
 

 בנק: ________________       לכבוד,
 סניף: _______________                 חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 מיקוד: ______________  
 תאריך: ______________       

 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  , בי"ס נחשוןוהפעלה של  ניהול לשירותי 10/2020 למכרז פומבי מס' 

 ש"ח(. )חמישים אלףש"ח   50,000עד לסך שלֹ 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

ומבלי לטעון כלפיכם כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו

 ועד בכלל. 1/7/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 1/7/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 1/7/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 2נספח ד

 ערבות ביצוע

 _________ בנק:       לכבוד,
 סניף: _______________                     חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 מיקוד: ______________  
 תאריך: ______________       

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

והפעלה של  ניהול לשירותי( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים ₪   80,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  , בי"ס נחשון

 (."הפרשי הצמדה"מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם אנו 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

כלפיכם  כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו הקרן "המדד היסודי"____ )להלן המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום ___

 והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 ____ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ______

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 בכבוד רב,                                          

 בנק : _____________________                  
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 נספח ה' 1

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
  

_________________________________________ אצל המציע -אני משמש כ .1
אשר פרסמה  10 /2020(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - _______________ )להלן_____________
, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר המכרז( -, לביצוע השירותים נשוא המכרז )להלן חבל מודיעיןהמועצה האזורית 
 זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -"שליטה"    

 Xיש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה

 

 2002באוקטובר  31 - לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז
 

  לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדי

 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; 1987

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

       על המציע.לא חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

נדרש לסמן  חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
x )במשבצת המתאימה: 

       עובדים. 100-מהמציע מעסיק פחות 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 –הצורך ובמקרה  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
נה כאמור ואם , הוא פ1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
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 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

 

 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .8
 עד ההתקשרות.ימים ממו 30החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
חתימה           

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 2ה'נספח 

 

 תצהיר העדר רישום פלילי

 

אני הח"מ _______________________, ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר 
  -את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

 

( "המפעילאני משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן: " .1
 .ובעבורו בשמו זה תצהיר ןלית ומוסמך

אשר יועסקו  ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו המפעילהנני מצהיר כי  .2
לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה  בביצוע השירותים נשוא המכרז

לבין מתן השירותים כדוגמת השירותים  או בעבירות שיש קשר בינן באלימות, מין או בעבירות מירמה
 .נשוא מכרז זה

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור

. . . . . .  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . .
. ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ 

 , עו"ד                                          
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 3ה'נספח  

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של
 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

הנני הח"מ, _______________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת  .1
החוק(, חל עלי כנותן  -והתקנות לפיו )להלן  2001  -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

  .10/2020 השירותים במסגרת מכרז מס'

הנני הח"מ,___________________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם  .2
לחוק, חל איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני 
משנה, ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור 

ל להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד יכו
 בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 

הנני הח"מ,_______________________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע  .3
בי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את לחובה לקבל את אישור המשטרה לג

 האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 

 :חתימת המציע

 
  

 _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           

 

 הריני לאשר בזאת כי:  

    _______________________   _______________________ 

 הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה.

 :ת עו"דחתימ

  

    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת                                                   תאריך  שם        עו"ד     
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 4ה'נספח 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,

 ( במסגרת הצעתי במכרז מספרהמציע -הצהרה זו מוגשת על ידי ________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   10/2020

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע:  1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  .2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -זה, ״קרוב״  לעסקה עם המועצה, לעניין

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12כלל  .2.2

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 
 הוא או קרובו בעלי שליטה בו.חבר מועצה או קרובו או תאגיד ש  -

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט 

כם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה לעניין  שיש לעובד בהס
 בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3
בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או  .3.1

 שותף.
ו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרוב .3.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

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

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות המקומיות )מועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
 89מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

 )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 'א
 

 "דעו אישור

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : _________________ אני מאשר כי מורשי
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 5ה' נספח 

 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 שם המשתתף: ___________________________________ תאריך:______________

 :כדלקמן להצהיר הרינו

לא נכללה הערת "עסק חי" או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס  2017-2018 בדו"חות כספיים של המציע בשנים .1
 ליכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין.  

 חתימת המשתתף: ____________________            

                   ======================================================= 

 אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת 
חריותנו היא המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. א

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו 

 קת בסיס נאות לחוות דעתנו.סבורים שביקורתנו מספ

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף 
 בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים לעיל.

בדו"חות כספיים של המשתתף בשנים כאמור לעיל לא נכללה הערת "עסק חי" או כל הסתייגות של כן הריני לאשר כי 
 הדו"ח ביחס ליכולתו של המשתתף לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין.   עורך

   תאריך: __________
 

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                

 

 6נספח ה'
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 הצהרה בדבר ניסיון המציע
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
 

 להלן פירוט ניסיון המציע במתן שירותי הפעלת בתי ספר על ייסודי 

מס'  ישוב ומוסד מס'
התלמידים 

 במוסד

תקופת 
ההפעלה 

)לציין 
שנות 

 לימוד(

תיכון 
שש  /

 שנתי

לציין האם מדובר בבית 
מגמות: ספר עם 

טכנולוגיות ו/או 
 .אומנויות

 

שם איש קשר וטלפון 
 של המוסד

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

על המציע לצרף לטבלה זו את רישיונות ההפעלה של בתי הספר שצוינו בטבלה 
 לעיל הכוללים את מספר התלמידים בכל מוסד.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 ________ 
 חתימה         

 אישור

ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________________ 

 , עו"ד                                          
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 7ה'ספח נ
 והיקף ההשקעות המוצע לתשלום שכר לעובדיםהתחייבות להפעלת בית ספר כדין, 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
_________________________________________ אצל המציע -כאני משמש  .1

אשר  10/2020(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - ____________________________ )להלן
, ומוסמך ליתן המכרז( -, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן חבל מודיעיןפרסמה המועצה האזורית 

 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 יע יזכה במכרז:הריני להצהיר כי ככל שהמצ .3

לדרישות המכרז, משרד החינוך ( בהתאם הספר תיב -)להלן בית הספר נחשוןהמציע יפעיל את  .3.1
לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימודי חובה, והמועצה וכן בהתאם 

חו, חוק ווהתקנות מכ 1953 –חינוך ממלכתי התשי"ג  וחו, חוקוהתקנות שהותקנו מכ 1949 –התש"ט 
חו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך ווהתקנות מכ 1969הפיקוח על בתי ספר התשכ"ט 

אף עדכונו כפי  –, תוך מחוייבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר או בעלות על מוסד חינוך
כפי שנקבעו עם  הסדרים קיבוצייםו ל דין ובכלל זאת הסכמים קיבוצייםשייעשה מזמן לזמן(, ע"פ כ

 , התקפים והחלים וכפי שיועדכנו וישונו מזמן לזמן.הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך

תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהוראות המציע לא ייגבה  .3.2
 .הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים

המציע מתחייב שלא למנוע ו/או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלויות וכן  .3.3
בכפוף  1988 –בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה 

 לכל דין.

 המציע מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך. .3.4

המציע יקיים את כל חובותיו לעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .3.5
 יק לצורך אספקת העבודה או השירותים.הקיבוציים החלים על המציע כמעס

הריני מצהיר כי ככל שהצעת המציע תבחר כהצעה הזוכה במכרז, היקף ההשקעות הנוספות אותן  .3.6
 לשנה לא כולל מע"מ.₪ ישקיע המציע בבית הספר לא תפחת מסך של __________ 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 , עו"ד   _____________________
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 נספח ו'
 

 נספח תיאור המציע
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש. המציע יפרט את הפרטים  .1

 הבאים בכתב קריא וברור:

 שם המציע
 

 
 
 

עוסק מורשה / ח.פ / מס' 
 מלכ"ר / תעודת זהות 

 
 
 

 כתובת מלאה כולל מיקוד
 
 
 

 ת.ד. 
 

 
 
 

 טלפון
 

 
 
 

 טלפון נוסף / נייד
 

 
 
 

 פקס
 

 
 
 

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 
 
 
 

 שם איש קשר ותפקידו
 

 
 
 

 טלפון איש הקשר
 

 
 
 

 שמות הבעלים –בתאגיד 
 
 

 

שמות מורשי  –בתאגיד 
 חתימה

 
 
 

 שם המנהל הכללי
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 
 המוצעת(: תכנית מפורטת למתן השירותים לבתי הספר )מתודולוגיה ושיטת העבודה .2

על המציע לפרט את השיטה המוצעת על ידו לביצוע השירותים במכרז, בהתאמה לנדרש 
במכרז. יש לפרט את השיטה וגם אם בגוף המכרז מובא פירוט. הפירוט יתייחס לכל 

הנושאים הקשורים בניהול בתי ספר תיכוניים, ויכלול את האמצעים והכלים לביצוע, כח 
 האדם ושיטת הביצוע.

 
ע מצהיר, כי ידוע לו שתוכנית זו תפרט את היתכנות אספקת השירותים על ידי המציע, המצי

אך לא תשמש בשום מקרה כבסיס להצעה החורגת או סוטה מהשירותים הנדרשים במכרז 
זה, ובהגשת הצעתו מוותר המציע על כל טענה בדבר הצעה הסוטה מההזמנה המפורטת 

 במכרז זה.
 

 נתם כנספח מודפס.המציעים יכולים לצרף את מש
המציעים מתבקשים להוסיף פרק התייחסות לתמיכה הטכנית למוסדות ובה יכללו נושאי 

 הדרכות, השתלמויות, מיחשוב,  תיקשוב, מנהלה,  סניטריה וחזות המקום.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

חינוך לערכים שעשו במוסדות  קהילתיים, תוכניות העשרה, תוכניות –פרויקטים חברתיים  .3
 המציע בשנים האחרונות

כותרת הפרוייקט 
 החינוכי

מספר מוסדות  תכלית
 משתתפים

מספר תלמידים 
 מעורב
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 **ניתן לצרף דף זהה נפרד לפי הצורך
 רשימת מגמות המופעלות ע"י המציע במוסדותיו האחרים .4

את רשימת המגמות המופעלות על ידי המציע בבתי הספר תחת ניהולו וכן האם  Vסמן 
 באפשרות המציע להפעיל מגמות אלו ע"פ דרישות הרשות

מס' המוסדות בהם  מפעיל או לא מפעיל מגמות
מפעיל המציע את 

 המגמה

האם יכול להפעיל 
מגמה זו בבתי הספר 
 על פי דרישת הרשות

 5מתמטיקה מוגבר 
 יח"ל

   

חשבים / מדעי מ
המחשב / הנדסת 

 תוכנה

   

    ביולוגיה

    פיזיקה

    חשמל ואלקטרוניקה

    כימיה

    תקשורת אלקטרונית

    מוזיקה / מחול

    קולנוע

    תיאטרון

    ביוטכנולוגיה

    הנדסת מערכות

    אחר/נוסף:

    אחר/נוסף:

    אחר/נוסף:

    אחר/נוסף:
 דף זהה נפרד לפי הצורך**ניתן לצרף 
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 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 
 יד תאריך                                           שם המציע                                   תפק

     ______________________    _____________________    ______________________ 
 כ"רנציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זספח נ



55 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

 

 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 לכבוד 
  חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 ג.א.נ;
 

  בי"ס נחשוןל והתחייבות לאספקת שירותי ניהול והפעלה שהנדון: כתב  הצעה 
 חבל מודיעיןעבור מ.א. 

 (  10/2020)מכרז פומבי מס' 
 

מס' חברה/זהות _________________, שכתובתנו היא  ,אנו הח"מ, ___________________
 ________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

 

את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן:  קראנו בעיון .1
 "(.מסמכי המכרז"

הננו מצהירים, כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות באספקת  .2
על  השירותים הדרושים נשוא המכרז, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע

 קיום כל התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה  .3
האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים 

בויותינו, כולן ביחד, במחירים הנדרשים את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחיי
 "(.התמורה ותנאי התשלוםשהננו מציעים )להלן: "

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת  .4
השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמפורט 

 וראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.בהודעה למשתתפים ובה

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .א
 אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 אספקת השירותים נשוא המכרז.לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל  .ב

פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מיידי בביצוע התחייבויותינו על .ג
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -הכל כפי שייקבע על ידכם  -

כל המסמכים  הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה -על
 כמפורט במסמכי המכרז.

רז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכ
 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

כערבות לקיום התחייבות שבהצעתנו זו )להבדיל מהערבות לקיום הוראות החוזה(, הרינו מצרפים  .7
פי הנוסח דוגמת -לפקודתכם על₪  50,000ע"ס של  / שיק בנקאי / שיק מציע בזאת ערבות בנקאית

כולן או  -הכלול במכרז, ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר, כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 
ימים ממועד הדרישה ו/או הודעה שתישלח אלינו  3שבהצעתנו זו ולא נחתום על החוזה תוך  -מקצתן 
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בידכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית,  ו/או תוך כל מועד אחר, כפי שתורה המועצה, הרי הזכות
זאת ללא כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזאת מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי 

 מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

ימים מהמועד האחרון שנקבע  90אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .8
ידי המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על  -להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 ידכם  לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.

ל טענות של מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כ .9
אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל 

 טענות אלה.

הננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת מקצועית וכספית לשם אספקת השירותים  .10
בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו 

 לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובאיכות מעולה.

ידוע לנו כי במסגרת המכרז אנו נדרשים להגיש הצעתנו ביחס לשני בתי ספר, כאשר כל בית ספר ייבחן  .11
 בנפרד לעניין הצעת המחיר וניקוד האיכות ולאחר שקלול הניקוד הסופי לכל בית ספר, ייערך שקלול

 של ההצעות עבור שני בתי הספר וייקבע זוכה אחד להפעלת שני בתי הספר.

השירותים נשוא לכל בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה התמורה המבוקשת על ידנו ביחס  .12
 המכרז, הינה, כדלהלן:

 ______% -מתוך תקציב משרד החינוך בוקש תקורה המ –אחוז דמי הניהול  .א

וכי אין להגיש הצעה העולה על שיעור  6%תשומת לב המציעים כי נקבע אחוז תקורה מירבי של עד 
 זה.

בשנה, לא כולל מע"מ נחשון בבית הספר ע"י המציע ות הנוספות השנתי שיושקע סכום ההשקע .ב
.₪ ________ 

 יש לצרף אסמכתאות בנוגע לכוונותיו להשקעות אלו בבית הספר.

 .7בנוסח המצ"ב כנספח ה'  תצהיר –יף זה "אסמכתאות" לעניין סע

 

למען הסר ספק יובהר כי דמי התקורה לא יחושבו מתוך: תקציבי משרד החינוך עבור חטיבת הביניים,  .13
 תקציבי פיתוח, הצטיידות ותשלומי הורים.

סכום ההשקעות הנוספות מקורו בתקציבים ממקורות פרטיים חיצוניים בלבד ולא מכספי משרד  .14
 תשלומי הורים.החינוך או 

 דמי התקורה כוללים מע"מ. .15

שיעור התקורה אשר יוצע על ידי המציע יהיה תקף במהלך כל תקופת ההסכם )למעט תוספות שנקבעו  .16
 במפורש בהסכם(.

היקף ההשקעה אשר הוצע על ידי המציע יהיה היקף ההשקעה המינימלי אליו המציע יהיה מחוייב  .17
 להשקיע השקעות נוספות במהלך תקופת ההסכם. לאורך כל תקופת ההסכם והוא יהיה רשאי

ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות  .18
פי ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -

 נוסף כלשהו.

 .וכן שקלול בין הצעת המחיר ביחס לשני בתי הספר ות/מחירבמכרז נקבע רכיבי איכ .19
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 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

 

 וסח סופינ -שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי(  נחשון ל - 10-2020מכרז 

 

 

 __________________________________ שם  המציע: 

 __________________________________          כתובת:

 __________________________________          טלפון: 

 __________________________________ פקסימיליה:

 __________________________________        תאריך:  

 :___________________________ חתימה + חותמת המציע


