
 

  22/4/2020 תאריך     10/2020לכבוד משתתפי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ______________________

 וידוא קבלה _________________________

 -למתן שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי )שש שנתי( 10/2020ס' מכרז פומבי מ
 "נחשון" 

 מענה לשאלות הבהרה

 הבהרה, להלן התייחסות המועצה במשרדי המועצה התקבלו שאלות (1

 מספר
 שאלה

 מספר
 תשובות הבהרה שאלת הבהרה סעיף

הערה   .1
 – כללית

זכות טיעון 
ואפשרות 

לתיקון 
ההפרה 
הנטענת 

טרם 
הטלת 

סנקציה 
מכל סוג 

 שהוא

לעמדתנו, בפרט בהתקשרות בתחום 
החינוך נשוא מכרז זה, בה מעורבים 
גורמים רבים ובהם מורים, תלמידים, 
הורים ועוד, וכאשר בין המציעים ישנן 
גם עמותות אשר הינן מלכ"ר, וכן 
כאשר סביר כי מטרת התקשרות מעין 
זו הינה כי המפעיל והעירייה יפעלו 

שטרם בשיתוף פעולה מלא, הרי 
נקציות מכל סוג שהוא על הטלת ס

המפעיל, יש לאפשר לו זכות טיעון 
 ואפשרות לתיקון ההפרה הנטענת

)אשר ייתכן כי במקרים מסוימים 
נעשתה בתום לב, בשגגה או לחלופין 
לא נעשתה כלל ויש לאפשר למציע 

 להבהיר זאת(. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר 
, גם בין היתרכי הערה זו מתייחסת, 

 :הבאים לסעיפים
עמוד  14.4, סעיף  16עמוד  12.7סעיף 

 15.15, סעיף 17עמוד  14.5, סעיף  17
, סעיפים   23עמוד  4.2, סעיף 18עמוד 

עמוד  10.18, סעיף  28עמוד  7.5-7.7
 39עמוד  14.27וסעיף  14.26, סעיף  32

, 47עמוד  25, סעיף 46עמוד  24, סעיף 
דים עמו 7, סעיף 48עמוד  27.1סעיף 
65-66 

ר כי בכל מצב, טרם הטלת יובה
סנקציה על המפעיל ייערך בירור 
מקדים בנושא כולל מתן זכות טיעון 
במידת הצורך וכן מתן אפשרות לתקן 

 בטרם הטלת הסנקציה. את ההפרה

2.  
הערה 

 -כללית 

מועד סיום 

ההסכם 

והפרה 

  – יסודית

 

נבקש הבהרתכם בנושא זה: יש  .א
 להודיע על סיום ההסכם לכל

במרץ בכל שנה,  1-המאוחר, עד ל
חודשים טרם מועד  6תקופה של 

סיום ההסכם. זאת, על מנת 
לאפשר לצדדים למלא חובותיהם 
על פי דין, לרבות כלפי עובדי 
ההוראה, שכן ייתכן והדבר יצריך 
זימון להליכי שימוע של מורים, 
על פי דין, ובמקרה הצורך אף 
סיום העסקה של מורים. כל 

 הבקשה מקובלת. .א

 הבקשה מקובלת. .ב

הפרה כי במקרה של  יובהר .ג
המועצה שומרת על  יסודית

זכותה לסיים את ההסכם 
באופן מיידי, כאשר הפרה 
יסודית תהיה אחד מבין 

 הבאים:  
במידה והמפעיל לא עמד  •

בהתחייבות כלשהי 
מהתחייבויותיו במכרז 
ובחוזה, למרות התראה / 



לו צריכים להסתיים ההליכים הל
ובכל מקרה ההסכם  1.5עד ליום 

לא יסתיים באמצע שנת לימודים, 
שכן אנו מחויבים להעסקת 

בכל שנה  31.8מורים עד לתאריך 
וכן תידרש חפיפה מסודרת עם 
הגורם שאליו תועבר הפעלת בית 

      הספר.

כן, נבקש הבהרתכם כי תינתן  .ב
למפעיל הודעה בכתב עד לתאריך 

פתיחת שנת טרם  01/03
  הלימודים. 

 באשר להפרות יסודיות .ג
כאשר עסקינן בהתקשרות 
בתחום החינוך שהינה רחבה 
ומקיפה, בעלת השלכות על 
גורמים רבים )תלמידים, הורים, 
עובדים וכיוצ"ב( וכוללת 
התחייבויות כספיות והשקעות 
רבות מצד המפעיל, הרי שיש 
לקבוע כי החוזה הופר בצורה 

חמורות  יסודית רק בנסיבות
לעמדתנו הנסיבות  -ביותר

היחידות המצדיקות זאת הן 
 1-3ס"ק  24.2כקבוע בסעיפים 

  .46עמוד 
בכל מצב אחר הרי שיש להודיע 

 ,1.3על סיום ההסכם עד ליום 
כאשר יש לסיים את כל ההליכים 
לרבות סיום העסקת עובדים 

 1.5בהתאם עד ליום 
נבקשכם לבטל את הקביעה בדבר  .ד

סיום ההתקשרות בהודעה 
יום, שכן אינה  60מוקדמת של 

אפשרית כאמור )כפי הקבוע 
סעיף , 5עמוד  2.17למשל בסעיף 

 24סעיף , 24עמוד  4.9וסעיף  4.7
 ( 46עמוד 

בדבר הפרה כמו כן, טרם קביעה 
, הרי שיש לתת למפעיל יסודית

ואפשרות לתיקון  זכות טיעון
 הנטענתההפרה 

בעניין דרישה שנשלחה אליו 
 .כאמור

במידה והמפעיל פשט רגל ו/או  •
פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים 
ו/או הוגשה כנגדו בקשה 

 .לאחד מהנ"ל
ידי רשות -חויבה על המועצה •

מוסמכת לסיים את 
 ההתקשרות לאלתר.

ובשאר המקרים שמפורטים 
 –בהסכם 24.2בסעיף 

 בפועל הפסקת ההתקשרות
תעשה ביחס לשנת הלימודים 

 שלאחריה ולא באופן מיידי

הבקשה מקובלת. ככל שיהיה  .ד
צורך לסיים אצ ההתקשרות 
בנסיבות שאינן נסיבות של 

של ההסכם  הפרה יסודית
כמפורט לעיל, ההתקשרות 
תסתיים רק לאחר סיום שנת 

 הלימודים.
 

הערה   .3
 –כללית 

קליטת 
 עובדים

כח נבקשכם להבהיר כי קליטת  .א
על ידי אדם פדגוגי ומנהלי 

החל מהמועד המעסיק, תבוצע 
(, ולא תהיינה 1.9.2020הקובע )

תביעות כלשהן כלפי עובדים ל
המפעיל בגין תקופת עבודתם 
שקדמה למועד האמור )לרבות 
בכל הקשור לעובדים בעלי פנסיה 
תקציבית, ככל שישנם, שכן 
לגביהם העירייה תישא בהוצאות 

 העיריה(. הפנסיוניות מתקציב

 
נבקשכם להבהיר כי:" המפעיל  .ב

לא ישא בתשלומים כלשהם )כולל 

 עבור העסקה עלויות כל .א
עד   סוג מכל,  אדם כח

 יחולו - 31/8/2020 ליום
 המפעיל על. המועצה על

 להתקשר יהיה
 עם קיבוציים בהסכמים

 לצורך המורים ארגוני
 עובדי של העסקתם
 מתאריך ההוראה

 חבות כל. ואילך 1/9/2020
 ההוראה לעובדי בקשר

 ווצרהיה שמועד גסו מכל
 על תחול 31/8/2020 לפני

 העובדים. המועצה
 להיות ימשיכו יםיהמנהל

 המועצה י"ע מועסקים



תשלום עבור ימי מחלה 
שנצברו/נגררו לפני המועד 

ו/או סכומים שיתבעו  הקובע 
בעתיד בגין תקופות שחלו לפני 
המועד הקובע ( שמקורם או עילת 
היווצרותם בתקופת העסקה 
קודמת של עובדים ע"י העירייה 

אחרים או שעילתם או מעבידים 
ברציפות תקופות העסקה אלו. 
אם וככל שקיים תשלום או חלק 
מתשלום המגיע לעובד בגין או 
לאור תקופות העסקה שקדמו 
למועד הקובע ישולמו ישירות 
מקופת העירייה, לרבות 
תשלומים בגין פנסיה תקציבית 
לעובדים, ככל שיהיו כאלו, או 
שהעירייה תהיה אחראית 

ם ותשפה עם בלעדית לתשלומ
דרישה את המפעיל בכל מקרה 
שיושתו עליו תשלומים כאמור. 
במקרה שלא יועבר התשלום יהא 
המפעיל זכאי לקזז עלות 
התשלום מתוך תקציב העירייה 
במסגרת ההתחשבנות בין 
הצדדים. העובדים שהמפעיל 
מחויב להעסיק, יועסקו ע"י 
המפעיל החל מהמועד הקובע, 

נה כעובדים חדשים, ולא תהיי
להם תביעות כלשהן כלפי 
המפעיל בגין בתקופת עבודתם 

 שקדמה למועד האמור."

 דבר לכל מועצה כעובדי
 תשא והמועצה ועניין

. העסקתם עלות במלוא
 למועצה ישלם המפעיל

 העובדים העסקת עבור
 עלויות מלוא את כאמור

 העסקת בגין המעביד
 עובדי בקרב. אלו עובדים

 אין, המועסקים ההוראה
 הזכאים הוראה עובדי

 הסדר. תקציבית לפנסיה
 עובדי של הפנסיה
 להיות ימשיכו ההוראה

 . היום שהם כפי
 .לעיל א בסעיף כמפורט .ב

יצוין כי בהתאם לתקנון 
שירות עובדי הוראה 

הבעלות האחרונה 
משלמת פדיון בגין ימי 

לו מחלה ,שאל נוצ
ומגישה תביעת שיפוי 

פרטנית לאגף כ"א 
     בהוראה במשרד החינוך

 

הערה   .4
 -כללית 

רישיון 
 בית ספר

רישיון בית הספר הינו אישור  .א
אשר על מנת לקבלו נדרש המפעיל 
להמציא מספר רב של אישורים 
עבור משרד החינוך, אשר חלקם 
הגדול מסופק באחריות העירייה. 

: כילקבוע אי לכך, אנו מציעים 
"המפעיל מתחייב לפעול ולהגיש 
את כל האישורים הנדרשים 
לקבלת רישיון בית הספר על שמו 

הנדרש. והעיריה  ובמועד
מתחייבת לספק למפעיל כל 
אישור הנדרש לצורך כך ואשר 
הוא באחריותה של העירייה על פי 
חוזר מנכ"ל ו/או בהתאם לנוהל 
הרישוי. רישיון בית הספר יהווה 
אסמכתא לאישור הרשמי מטעם 
מדינת ישראל להפעלת בית הספר 
ואין בלתו". האמור לעיל עולה 

ר בקנה אחד עם הוראות חוז
 מנכ"ל.

נבקשכם להבהיר בניגוד לקבוע  .ב
כי אי חידוש במספר סעיפים, 

יביא "לביטול מידי" לא הרישיון 
במידה והמפעיל קיום וזאת 

חובותיו כאמור בס"ק א' לעיל. 
הדבר עולה גם בקנה אחד עם 

קבלת רישיון לבית הספר  .א
מורכבת מהיבטי בטיחות, 

 ריאות ופדגוגיה. ב
הבעלות היא הגורם האמון על 
ניהול התהליך והאחריות 
לקבלת הרישיון הינה של 
הבעלות. במידת הצורך וכלל 

לבצע התאמות על  שיידרש
מנת לעמוד בדרישות משרד 

המועצה תשא  , החינוך 
במימון עלויות אלו בכפוף 

 .בחוזר המנכ"ללהוראות 
 

יובהר כאמור במסמכי  .ב
המכרז, בנסיבות בהן אי 
חידוש הרישיון הינו כתוצאה 
מעיכוב שאינו תלוי בבעלות, 
הרי שהמועצה רשאית לדחות 
את המועד הקובע להמצאת 

ולם ככל שעל אף הרישיון. א
התראות שיינתנו ועריכת 
שימוע במידת הצורך, 
הבעלות לא תפעל לצורך 
חידוש הרישיון הרי שהדבר 
יהווה הפרה של ההסכם 



הערתנו הכללית בדבר סיום 
ההתקשרות והודעה מוקדמת עד 

 . 1.3ליום 
לגבי הערה זו רלוונטית בין היתר 

עמוד  4.2, סעיף 22עמוד  2סעיף 
  28עמוד  7סעיף ו 23

 

ועשוי להבא לביטול מיידי של 
 ההסכם.

 1.4סעיף   .5
 3עמוד 

 8.4סעיף 
 – 9עמוד 

הבהרות 
מטעם 

 העירייה

נא אישורכם, למען הסדר הטוב, כי 
יועברו בדוא"ל  הבהרות העירייה

 לרוכשי המכרז.

תשובות ההבהרה יפורסמו באתר 
המועצה וכן יישלחו לרוכשי המכרז 

 באמצעות דוא"ל.

 2.1סעיף   .6
 3עמוד 

כפיפות 
לחוזר 
 מנכ"ל

את נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף 
ההבהרה הבאה: "יובהר כי בכל 
מקרה של סתירה בין הוראות המכרז 
דנן, לרבות החוזה, ובכל הקשור 

לבין הוראות  לעניינים הכספיים,
חוזרי מנכ"ל והוראות משרד החינוך, 

הוראות , 4/2019לרבות חוזר מנכ"ל 
 חוזרי מנכ"ל ומשרד החינוך גוברות".

 נדחית הבקשה

 2.6סעיף   .7
 – 4עמוד 

קליטת 
עובדים 
בהתאם 

לאפשרות 
 תקציבית

כידוע, קליטת עובדים היא בהתאם 
נבקש  ,לכןלהוראות חוזר מנכ"ל. 

להוסיף לאחר המשפט הראשון: 
"המציע יתחייב לקלוט את כל עובדי 
ההוראה שעבדו בבית הספר בחטיבה 
העליונה בשנת הלימודים תש"פ", את 
המשפט הבא: " המפעיל יקלוט 
עובדים אלו בהתאם לסדין 
השיבוצים/ השעות שיוסכם מול 
המועצה, כמו כן המפעיל יקלוט רק 

נא  ". את עובדי ההוראה הקבועים
להוסיף בנוסף, נבקש  אישורכם.

לסיפא של הסעיף את ההבהרה 
קליטת העובדים תתבצע "הבאה: 

לתקציב כפי שיאושר בועד  בכפוף
, על פי תקן השעות של בית המנהל

הספר ובהתאם לצרכים הפדגוגיים 
 נא אישורכם ". של בית הספר

 , הבקשה נדחית

ההתחייבות לקליטה היא של כל 
תוך תשלום  קבועיםעובדי ההוראה ה

שכרם בהתאם להסכמים הקיבוציים 
 . הינה בלתי מותנית

 

קליטת עובדי הוראה נוספים, מעבר 
הקבועים תתבצע בכפוף  םלעובדי

לתקציב כפי שיאושר ע"י הועד 
 המנהל.

 2.7סעיף   .8
, 4עמוד 

 16.2סעיף 
וסעיף 

עמוד  16.8
41 – 

העברת 
זכויות 
 עובדים

 יידרש הזוכה הדרישה שהמציע
 העברה לצורך המועצה מול לפעול

 העובדים זכויות כלל של מסודרת
מסבכת לטעמנו שלא לצורך את 
תהליך מעבר העובדים ומחייבת את 
המפעיל החדש להיות צד להליך 
ההתחשבנות )אף שלא היה צד 

כמו כן, הסיפא להעסקת העובדים(. 
 של הסעיף לפיה חלה על המפעיל "

 לכ על בכתב למועצה להודיע החובה
 בתוך ,יימצא בזכויות אשר חוסר
 –חודשיים.."  על יעלה שלא זמן פרק

 3ראו תשובה ביחס לשאלת הבהרה 
 לעיל.

במסגרת ההתקשרות המפעיל 
מתחייב לקלוט את עובדי ההוראה 

כרם בהתאם להסכמים ולשלם את ש
 הקיבוציים של עובדי ההוראה.

 הבקשה נדחית.



אינה הגיונית לטעמנו מאחר ומדובר 
 בלבד בפרק זמן של חודשיים

כל צד אמור להיות אחראי לחובותיו 
וזו חובה שחלה על הרשות המקומית 

אצל מה גם שכל הפרטים נמצאים  –
  אחריותה. ועל כן מדובר ברשות ה

ידע להפנות את  ככל שהמפעיל
תשומת ליבה של הרשות המקומית 
על טעות שעליה לתקן המפעיל 

 מתחייב לעשות זאת.
לכן, נבקשכם לקבוע במקום סעיף זה, 

"המפעיל הקודם יבצע גמר חשבון  :כי
מלא מול כל עובד וימציא דו"ח 
מרואה חשבון בדבר סיום העסקתם 
כדין של כלל העובדים, לרבות תשלום 

גיעות לעובדים, כי כל הזכויות המ
בוצעו כל ההפרשות, שוחררו הכספים 

, 161שנצברו לטובתם, הונפקו טפסי 
הונפקו אישורי גרירת ימי מחלה וכן 
בוצעו השלמת פיצויי פיטורין לכלל 

. סגירת תקופת עבר תהא בין העובדים
המפעיל הקודם למועצה והמפעיל 
החדש יקבל את המידע הנ"ל ישירות 

טב ידיעתו של מהמועצה. ככל שלמי
המפעיל ימצא הוא טעות שעל הרשות 
המקומית לתקן במסגרת גמר חשבון 
הוא מתחייב ליידע את הרשות, אולם 
אין בכך כדי לפטור אותה מאחריות 

 ".לסגירת החובות כנדרש

 2.8סעיף   .9
 4עמוד 

וסעיף 
עמוד  16.4

41 – 
חתימה על 
הסכם עם 

ארגון 
 המורים

נבקשכם למחוק את הדרישה  .א

בדבר הצורך בחתימה על הסכם עם 

שכן ממילא כל ארגון המורים, 

המורים המועסקים קשורים 

למיניהם בחוזים עם ארגוני המורים 

ואנו נפעל בהעסקת המורים לפי כל 

 . דין

נבקשכם לתקן את התאריך של  .ב

העברת העובדים להיות עובדי 

 01/09-המפעיל החל מתאריך ה

 .  31.5ולא כפי שכתוב עד 

ביחס לחלק א' של השאלה, הדרישה 
תישאר. הבעלות תידרש לחתום על 

ביחס לחלק  הסכם עם ארגוני המורים.
ההוראה יהפכו ב', מקובל עובדי 

 1.9.20לעובדי המפעיל מתאריך 
 ואילך.

 

 2.12סעיף   .10
 4עמוד 

 3.4וסעיף 
 – 23עמוד 

בעלות על 

נבקש הבהרתכם, בהתאם להוראות 
חוזר מנכ"ל, כי הזוכה יקבל זכות של 

על החטיבה העליונה וזכות של  בעלות
 בחטיבת ביניים מפעיל

יובהר כי הזוכה במכרז יקבל זכות 
בעלות על החטיבה העליונה וזכות של 

 מפעיל ביחס לחטיבת הביניים.



חטיבה 
 עליונה

 2.14סעיף   .11
 – 4עמוד 

מספרי 
 תלמידים

מבקשים להוסיף לסיפא של הסעיף 
למעט באם החליטה -את הקביעה: "

פר נוסף, דבר המועצה להקים בית ס
די על תקציב אשר ישפיע באופן מי

 בית הספר הקיים".

 הבקשה נדחית

טעויות   .12
 סופר

נראה כי במספר סעיפים ישנן טעויות 

 סופר, נודה להתייחסותכם להלן :  

 4.7וסעיף  5עמוד  2.17סעיף  .א

יש לכתוב במקום – 24עמוד 

הפניה  – 0205הפניה לחוזר 

)שכן זה מספרו  4/2019לחוזר 

 של חוזר המנכ"ל הרלוונטי(. 

במקום  – 8עמוד  5.1סעיף  .ב

יש  -דלעיל  3הפניה לסעיף 

 דלעיל.  4להפנות לסעיף 

נא  – 8עמוד  7.1סעיף  .ג

הבהרתכם כי ב"קובץ מקורי" 

הכוונה למסמכי המכרז 

שנרכשו באופן מקוון על ידי 

 המציע. 

במקום  – 8-9עמוד  7.2סעיף  .ד

"המועצה האזורית גזר" יש 

לכתוב "המועצה האזורית חבל 

 מודיעין" 

במקום  – 24עמוד  5.2סעיף  .ה

 "במצה" יש לכתוב "במצב". 

במקום  – 25עמוד  5.10סעיף  .ו

 "על יד" יש לכתוב "על ידו" 

במקום  – 46עמוד  24.2סעיף  .ז

לעיל" יש  20.1הפניה לסעיף "

 לעיל". 24.1להפנות לסעיף "

 הבקשה מקובלת. .א

 הבקשה מקובלת. .ב

יובהר כי הקובץ המקורי הינו  .ג
מסמכי המכרז שנרכשו באופן 

 מקוון.

 הבקשה מקובלת. .ד

 הבקשה מקובלת. .ה

 הבקשה מקובלת. .ו

 הבקשה מקובלת. .ז

 2.17סעיף   .13
וכן  5עמוד 

 4.3סעיף 
 –23בעמוד 

תקופת 

בפסקה הראשונה, צוין כי תינתן "הודעה 
מוקדמת בת ארבעה חודשים" ובהמשך 
המשפט נכתב: "לא יאוחר מחודש 

אנו  –פברואר" )לכאורה יש סתירה( 
מבקשים לתקן את המשפט לנוסח הבא: 

חודשים  6"תינתן הודעה מוקדמת בת 
 ,ולא יאוחר מסוף חודש פברואר". 

יובהר כי הודעה על הפסקת 
 .01/03ההתקשרות תינתן עד ליום 



ההתקשרו
 ת

בפסקה השלישית, בסיפא, צוין כי 
יום  60תימסר הודעה מוקדמת של "

בהתאם להערה הכללית  –לפחות" 
לעיל, נדרש תיקון לסעיף, היות ובכל 
מקרה לא ניתן לבצע העברת בעלות 

ע שנת לימודים וכן לא ניתן באמצ
 – 31/05-לבצע העברת בעלות לאחר ה
יום  120-אי לכך מתבקש לתקן ל

)במצב זה הלו"ז צפוף, אך נראה כי 
זה המינימום הנדרש כדי לעמוד 
בדרישות חוזר מנכ"ל והנחיות 

 הארגונים(
 

 2.18סעיף   .14
, 5עמוד 

 10.4סעיף 
עמודים 

10-11 ,
 11.4סעיף 

 ,15עמוד 
 14.8סעיף 

 37עמוד 
 17.1סעיף 

עמודים 
42-43 – 

 תקורה

נא הבהרתכם כי התקורה הינה 
לחוזר  2.15.8בהתאם להוראות סעיף 

 4/2019מנכ"ל 

ההוראות המתייחסות לתקורה הינן 
  4/2019בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 

 3.1סעיף   .15
, 5עמוד 

 6.4.4סעיף 
, 27עמוד 
 14.6סעיף 

, 37עמוד 
סעיף 

15.5.6.1 
 – 40עמוד 

השתתפות 
המועצה 

לפי סכום 
 קבוע

העירייה בהתאם להוראות החוזר, 
של  מחויבת להשתתף בעלויות הקיום

ביה"ס ומימון שירותים בסייסים 
חיוניים להפעלת בי"ס, והכל כמפורט 

ביחס החוזר קובע מסמרות בחוזר. 
כגון: הוצאות  להשתתפות העיריה

בנושא מבנה בית הספר )דרישות 
בטיחות, רישוי ועוד שאינם אחזקה 
שוטפת( והוצאות נוספות כגון השלמת 
פער של חוסר במספרי תלמידים וכו' 
בחטיבה העליונה. יחד עם זאת, 
החוזר מגביל את השתתפות הבעלות 
הזוכה במכרז ביחס להצעת המחיר 

קעות בבית הספר הש -שהגישה 
השתתפות העיריה לפיכך, ותקורה. 

 אינה יכולה להיות מוגבלת בסכום
אין להסתפק בקביעת סכום ועל כן 

בהערת . )השתתפות לשנה בגין תלמיד
כי הממוצע של ההוצאות אגב יצוין 

האחרות הנהוג כיום ברשתות החינוך 
לתלמיד ועל כן יש ₪  1500עומד על 

האופן  דיון עם משרד החינוך לגבי
תקציב אשר במהיכן ימומן החוסר 

נלקח עד כה מהרשות המקומית ו/או 
מכספי משרד החינוך ולכן מבקשים 
להכפיף לחוזר מנכ"ל ו/או להנחיות 
 משרד החינוך(.

 לאור הנ"ל:

הבקשה נדחית .השתתפות הרשות 
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מפורטת 

 .להסכם 6.4למכרז ובסעיף  3בסעיף 



"השתתפות  לקבוע כי נבקשכם
העיריה תהיה בהתאם לנדרש לפי 
חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשרד 

, 4/2019הפנים, לרבות חוזר 
והשתתפות המפעיל תהיה גם כן לפי 

 –החוזר ותתבטא בהצעת המחיר 
 הכוללת תקורה והשקעות נוספות"

  

 3.1סעיף   .16
 – 5עמוד 

השתתפות 
 המועצה

בהתאם לאמור בסעיף זה השתתפות 

 790לתלמיד בחט"ב  –המועצה תהא 

₪  550ולתלמיד בחטיבה עליונה ₪ 

בקיזוז ההוצאות בהן נשאה המועצה 

 עבור בית הספר. 

 מהי העלותנבקש לקבלת הבהרתכם 

לאחר  והאםשל עובדי העירייה בבי"ס 

ניכוי עלויות העובדים קיים כיסוי 

ליתר ההוצאות כפי שמחויבת 

המועצה לממן בהתאם לחוזר מנכ"ל 

בעמודים  3.6 – 3.3וכאמור בסעיפים 

 15.5.6.1למכרז. כמו כן, בסעיף  5-6

צוין כי התשלום הנ"ל הוא  40בעמוד 

עבור תלמידי המועצה בלבד, על כן 

כמה מהתלמידים נבקש הבהרתכם 

הספר נשוא המכרז הם תלמידי בבית 

  .המועצה

בהתאם למספרים שהעברתם בנוסף, 

נראה כי הרשות תומכת בבית הספר 

מיליון שח, כאשר  6-בהיקף של מעל ל

מרבית התמיכה הינה בשעות לימוד 

נוספות וכן הוצאות תפעול גבוהות 

 מהתקן.

היות וקיימות מגמות רבות במימון 

המועצה והיות ועל פי הנתונים 

מסרו מדובר בפיטורי מורים שנ

בהיקף נרחב )לא נראה שניתן לצמצם 

מגמות לתלמידים שכבר התחילו את 

האם המגמה( נשמח לתשובתכם 

השתתפות המועצה לשנת הלימודים 

הקרובה מתוכננת להיות זהה לשנה 

הנוכחית ואם לא אזי על כמה תעמוד 

עלות העסקת עובדי העירייה  .1
בבית הספר נשלחה למציעים במסגרת 
תיק המידע שהועבר. כמו כן יובהר כי 

ים הקיזוז בעלויות העובדים המנהלי
 יבוצע עד לתקן של משרד החינוך.

בשנת תש"פ למדו בבית  .2
 תלמידי חוץ. 120 -כ הספר

ל בהתאם להוראות חזור המנכ"
המועצה מחוייבת בהשתתפות בגין 
תלמידים תושבי המועצה ואילו 
אחריות לגביית אגרת תלמידי חוץ 

 מוטלת על המפעיל

לצורך חישוב הסל יובהר כי  .3
לתלמיד, נכללו הרכיבים מפורטים 
במכרז אשר תואמים את הוראות חוזר 

המועצה מחוייבת לשאת לפיו  המנכ"ל
את העלויות  בהשתתפות שמכסה

 הבאות:

השלמה נורמטיבית של שכר  •
 זכיריםשרתים ומ

הוצאות קיום נורמטיביות  •
לרבות השלמה נורמטיבית 
של תשלומי הורים חומרים 

 ואגרת שכפול

 הוצאות חשמל ומים ממוצעות •

על פי חוזר המנכ"ל והוראות  .4
המכרז המועצה לא מחוייבת לתמוך 

ככל שתחליט  בפדגוגיה. יחד עם זאת,
המועצה לתמוך בנוסף בפדגוגיה היא 

והדבר נתון לשיקול דעתה  תעשה כן
 . הבלעדי

 



ות המועצה לשנת הלימודים השתתפ

 הקרובה ?

 3.2סעיף   .17
 6עמוד 

 6.6וסעיף 
 – 27עמוד 
גביית 
אגרת 

תלמידי 
 חוץ

אחריות לגביית אגרות לטעמנו 
תלמידי חוץ צריכה להיות של 
העירייה ולא של המפעיל, שכן 
לעירייה יש כח ואמצעים רבים יותר 

 בהתנהלותה מול רשות אחרת. 

 

 הבקשה נדחית.

 3.4סעיף   .18
 6עמוד 

וסעיף 
עמוד  6.4.7

27 – 
 הנגשה

מאחר והמועצה היא בעלת המבנה 
ומוטלות עליה חובות מכוח הדין 
ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל, יש 
לשנות את נוסח הסעיף ובמקום 
לרשום "הנגשה פרטנית" יש לרשום 

 "הנגשה מכל סוג".

 

הבקשה נדחית. חוזר המנכ"ל קובע כי 
בהנגשה פרטנית המועצה מחויבת 

 בלבד.

סעיפים   .19
3.3-3.6 
 – 6עמוד 

השתתפות 
 העירייה

נבקש הבהרתכם כי אין באמור 
בסעיפים אלו כדי למצות את כלל 
התחייבויותיה של המועצה, בפרט 
מכיוון שבמסגרת סעיפים אלו לא 
צוינו כל התחייבויות העיריה 

לחוזר  2.6הנדרשות בהתאם לסעיף 
 מנכ"ל. 

השתתפות העירייה לפי החוזר נקבעה 
למכרז )ואינה  26-27עמודים  6בסעיף 

יכולה להיות מוגבלת בסכום כאמור 
 בשאלה לעיל(.  

 16הבקשה נדחית, ראו מענה לשאלה 
 לעיל.

 3.5סעיף   .20
 6עמוד 

 6.5וסעיף 
 - 27עמוד 

 שירותי
 אבטחה

 מעבר
 לתקן

 משטרת
 ישראל

נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף, 
 הקביעה כי הדבר "יחשבלאחר 
 יידרש לממן והמפעיל שירות כקניית

את הקביעה: "וזאת בהתאם  ."זאת
להחלטתו של המפעיל ולשיקול 

 דעתו". 

 

  –הבקשה נדחית 

שירותי אבטחה מעבר לתקן משטרת 
ישראל, יש לראות בהם ככל קניית 
שירות אחר ועל כן יחולו על המפעיל 

 בלבד. 
אבטחה יובהר כי הצורך בקבלת 

נוספת יהא בהתאם לשיקול דעתו של 
 .המפעיל

 3.7סעיף   .21
, 6עמוד 

 5.26סעיף 
, 26עמוד 

סעיף 
14.18 

, 38עמוד 
 25.6סעיף 
 –  47עמוד 
 גרעון

נבקשכם לבטל את הקביעה כי 
המפעיל יהא אחראי להשלמת 

 . תגירעונו

האחריות אנו מציעים לקבוע כי 
לגרעון תושט על המפעיל ככל 

של המפעיל  באשמתושהגירעון נגרם 
ו/או כתוצאה מכך שחרג מהסכומים 
שאושרו בועד המנהל. תחומי אחריות 
המפעיל ברורים וידועים, וכל גרעון 
שאינו באשמת המפעיל כגון שינוי 
במודל התקצוב של משרד החינוך, 
יציאת תלמידים מרשות אחרת 

הספר עקב אי הסכמה מרישום בבית 

 הבקשה נדחית.

בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל, 
המועצה מחויבת לשאת בעלויות 

לחוזר המנכ"ל  2.6המפורטות בסעיף 
 בלבד.



בין רשויות וכדומה, ראוי שתידון 
 פרטנית בין הצדדים. 

לאור הנ"ל, אנו מציעים לשנות את 
 נוסח סעיפים אלה לנוסח הבא:

"מודגש כי באחריות המפעיל, ככל 
שהדבר תלוי בו, לוודא ובאחריותו לא 
ליצור גירעון בתקופת הפעלתו נשוא 
חוזה זה ובמידה ולמרות האמור לעיל 
יווצר גירעון באשמתו של המפעיל 
ו/או בעקבות חריגה מהסכומים 
שאושרו ע"י ועד המנהל אזי יחולו 
ההוראות שנקבעו במכרז זה ובחוזה 

ו. יובהר כי גרעון כתוצאה המצורף ל
מתחזיות לא מדויקות, יהיה ע"ח 
התקציב השוטף, גם אם לא אושר 
מראש ובמידת הצורך יועבר )הגרעון( 
לחיוב תקציב שנת הלימודים 
שאחריה. גרעון כתוצאה משינוי 
במודל התקצוב של משרד החינוך, 
יציאת תלמידים מרשות אחרת 
מרישום בבית הספר עקב אי הסכמה 

הרשויות, ואשר ישפיעו על בין 
ההכנסות ו/או ההוצאות לבית הספר 
תידון בין הצדדים ויהיה ע"ח 
העירייה. גרעון כתוצאה משינויים 
שתעשה העירייה במערך החינוך 
בעירייה, לרבות פעולות כגון פתיחת 
בית ספר נוסף, אי קבלת תלמידים 
ו/או שינוי במדיניות העירייה ואשר 

או ההוצאות ישפיעו על ההכנסות ו/
לבית הספר, יהיה ע"ח העירייה. יש 
לציין כי כל שינוי שיבוצע במערך 
החינוך ע"י כל גורם, אשר ישפיע על 
בתי הספר המשותפים, יובא לדיון 
ואישור מקדים עם השותפים 

 השונים." 

 

 4.1סעיף   .22
 – 6עמוד 
עוסק 

 מורשה

נא הבהרתכם כי הנקודה השנייה 
בסעיף אינה רלוונטית לעמותה שהיא 

 מלכ"ר. 

 

 יובהר כי מלכ"ר אינו נדרש להמציא
אישור בדבר היותו עוסק מורשה אלא 

 רשם העמותות.אישור 

 7.2סעיף   .23
 – 8עמוד 

 -טכני
חתימה 

בר"ת 
במקום 
חתימה 

 מלאה

על מנת שלא להכביד על מורשי 
החתימה אצל המציע, נבקשכם 
לאפשר החתמת כלל מסמכי המכרז 
בר"ת במקום בחתימה מלאה, אך 
כמובן שתהיה חתימה מלאה 

הסכם,  –במקומות הנדרשים כגון 
 תצהירים וכדומה. 

 

 הבקשה מקובלת



 7.6סעיף   .24
 – 9עמוד 

אופן 
 -הגשה 
 מעטפות

היות ומסמכי המכרז נרכשו באופן 
 סעיף זה מחקונא אמקוון 

הבקשה מקובלת. יובהר כי יש להגיש 
את ההצעות במעטפות ללא סימן זיהוי 

 חיצוני.

 7.10סעיף   .25
 –  9עמוד 

הגשת 
מסמכי 

 –המכרז 
 עותקים

נא הבהרתכם כי יש להגיש שני 

עותקים כאמור בסעיף כאשר אחד 

 -" העתק" והשני "מקורמהם הינו "

וזאת על מנת שלא להחתים את 

מורשי החתימה על מאות עמודים 

 פעמיים. 

 

יובהר כי ניתן להגיש את ההצעה בשני 
 מקור והעתק. –עותקים 

 10.1סעיף   .26
 – 10עמוד 

 פרוטוקול

למה הכוונה ב"פרוטוקול ישיבת 
 ההבהרות"?

 הכוונה למסמך תשובות הבהרה זה.

סעיף   .27
.ב 10.4

 -11עמוד 
אסמכתאו

ת 
השקעות ל

 נוספות

אנא הבהרתכם כי באשר לקביעה 
 להציג מסמכים נדרש "המציע
 תקציבים מקורות להוכחת

ניתן לצרף כהוכחה  –להשקעה" 
 דו"חות כספיים של המציע

 

הבקשה נדחית. בהתאם להבהרות 
שנמסרו ע"י הגב' דסי בארי מנהלת 
אגף א' חינוך על יסודי במשרד החינוך, 

מקור  על המציעים במכרז להראות
תקציבי ספציפי להשקעה המוצעת על 

 ידם במכרז.

 11.4סעיף   .28
 – 15עמוד 
גובה 

 התקורה

 נבקש הבהרתכם כדלקמן :  
 של התקורה להצעת שיינתן הניקוד
 :כדלקמן הינו המציע

( כולל 4% (על עולה שאינה הצעה
 12 -ב המציע את תזכה תקורה
 .נקודות

( כולל)  5%ועד  4%שמעל בטווח הצעה
 10 -ב המציע את תזכה תקורה
 .נקודות

( כולל)  6%ועד  5%שמעל בטווח הצעה
 נקודות 8 -ב המציע את תזכה תקורה

 

 כן.

 12.5סעיף   .29
 -16עמוד 

שיק חלף 
 ערבות

נבקשכם לקבוע כי המרת השיק 
 7לערבות תבוצע במידת הצורך תוך "
 7ימי עסקים" )במקום הקביעה תוך "

 ימים"(

 הבקשה מקובלת.

 12.7סעיף   .30
, 16עמוד 
 14.3סעיף 

ימים"  7"תוך -נבקשכם לשנות מ .א
הבקשה נדחית, ראו תשובה  .א ימי עסקים" 10"תוך -ל

 .80לשאלה 



 – 17עמוד 
חתימת 

הזוכה על 
 טפסים

בקשכם לקבוע כי הערבות נ .ב
תחולט רק לאחר זכות טיעון, 

 כאמור בהערה הכללית. 

 

 הבקשה מקובלת. .ב

סעיף   .31
15.12 

, 18עמוד 
 3.10סעיף 
 –  23עמוד 

מניעת 
העסקה 

של 
עברייני 

 מין

נבקשכם למחוק את  - 15.12סעיף  .א
בה  ו/או בעבירה שישהמילים "
 ".פגם מוסרי

 15.12באשר לסיפא של סעיף  .ב
נבקשכם לשנותם  - 3.10וסעיף 

 כי לקביעה הבאה: "מובהר
יחויב לשמור בתיק  הזוכה המציע

שלו או גורם האישי של כל עובד 
 –שיועסק מטעמו בבית הספר 

ולפיו אין אישור ממשטרת ישראל 
או  מניעה להעסיק את העובד

פי -וזאת על -הגורם כאמור 
בהתאם  הוראות החוק כאמור.

לדרישת המועצה בכתב, אישורים 
ימים טרם  7אלו יועברו אליה 

 המועד הקובע"

 הבקשה מקובלת. .א

 הבקשה מקובלת. .ב

 3.8סעיף   .32
 – 23עמוד 

החלפת 
מנהל 
 פדגוגי

 24נבקשכם לכתוב במקום "בתוך 
ימי  7שעות" את הקביעה "תוך 

עסקים" שכן מדובר בהליך משמעותי 
 ומהותי הדורש תיאום בין הצדדים

 הבקשה מקובלת

 5.13סעיף   .33
 – 25עמוד 

התחייבויו
ת המפעיל 

בנושא 
 ביטוחים

מידי. ישנם לעמדתנו הסעיף כללי 
ביטוחים באחריות המועצה ויש את 
אלו אשר באחריות המפעיל. לפיכך, 
נבקש להוסיף לאחר המילה 
"מקיפים" את הקביעה: "כמתחייב 
בנספח בנושא הביטוח הכולל את 

 הביטוחים אליהם מחויב המפעיל"

 הבקשה מקובלת

 5.14סעיף   .34
 – 25עמוד 

המצאת 
 אישורים

נבקש אישורכם כי האישורים 
הנדרשים בסעיף יומצאו בהתאם 

 . בכתבלדרישת המועצה למפעיל 

 

 הבקשה מקובלת

 5.23סעיף   .35
 – 26עמוד 

עובדים 
מתחת 

 18לגיל 

נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 
הקביעה "למעט בחופשות ובהתאם 
לחוק בדבר העסקת בני נוער ו/או 
בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך"

 הבקשה מקובלת

 5.25סעיף   .36
 - 26בעמוד 

תקן מול 
 ביצוע

 יקצה "כינוסח הסעיף הינו כדלקמן:
 בהתאם הוראה שעות בפועל

 לא אך החינוך משרד של להנחיות

 מהתקן הידוע 100% -מ פחות
 בניכוי החינוך משרד של והעתידי
 ובכפוף ידו על שהוצעה כפי התקורה

"  סעיף .החינוך של משרד להנחיות
בחוזר , 13עמוד  2נקודה  2.15.8

 הבקשה נדחית



"לכל בי"ס  מנכ"ל קובע כדלקמן:
 94%יגיעו ישירות לפחות 

 מהתקציבים ומשעות ההוראה
שהעמיד המשרד עבור בית הספר. 
זאת להוציא מקרים חריגים, 
שיאושרו בכפוף לעמידה בנוהל 

בהתאם  שיפרסם משרד החינוך...".
לכך, לנוכח הגמישות התקציבית 
שמאפשר משרד החינוך וכן העובדה 

מפעילה פדגוגית חדשנית  הרשת כי 
ונקראת  21 –המותאמת למאה ה 

"גוגיה" ואינה פועלת כשעות הוראה 
אלא במגוון דרכים אחרות נבקשכם 
 לשנות את הנוסח לנוסח שלהלן: "

המציע מתחייב להקצות בפועל 
 משרד של חיותלהנ בהתאםתקציב 
 94% –מ  פחות לא אך החינוך

מהתקציב שהעמיד המשרד עבור בתי 
הספר ובכפוף לחוזר מנכ"ל ו/או 

אנא הנחיות משרד החינוך". 
 אישורכם

 5.30סעיף   .37
 – 26עמוד 

שמירת 
הוראות 
 בטיחות

נבקש הבהרתכם כי התחייבות 
המפעיל הינה ביחס להוראות אשר 
הינן במסגרת אחריותו על פי דין, ואין 
הכוונה לנשיאתו בהתחייבויות 
המועצה מתוקף היותה הבעלים של 

 מבנה בית הספר. 

 

 הבקשה נדחית.

 6.7סעיף   .38
 – 27עמוד 

נזק 
 למבנים

נבקשכם למחוק את המילים  .א
 הגורם בזהות תלות "ללא

המבצע" שכן קביעה זו אינה 
 6.7מופיעה בחוזר מנכ"ל )סעיף 

 לחוזר(. 
מבקשים להוסיף לאחר המילים  .ב

"והמפעיל יהיה אחראי לכל נזק" 
את המילים " מהתקציב השוטף  –

של בית הספר כפי שאושר בועד 
 המנהל".

  הבקשה נדחית .א

  הבקשה נדחית .ב
 

 7.6סעיף   .39
 – 28עמוד 
קבלת 
רישיון 

 ממשה"ח

נבקשכם לשנות את התאריך מיום 
, זאת 1.9.2020 –ליום  1.8.2020

מכיוון שמשרד החינוך תלוי במקרים 
רבים בגורמים נוספים, כגון משרד 
הבריאות, ובמקרים מעין אלו מתן 
רישיון בית הספר מתעכב אף לתוך 

 שנת הלימודים

 הבקשה נדחית.

 7.6.1יובהר כי במסגרת הוראות סעיף 
חות את המועד המועצה רשאית לד

 במידת הצורך ובכפוף לנסיבות.

 8.5סעיף   .40
 – 29עמוד 

מסירת 
 דיווחים

 7נבקשכם לכתוב במקום "תוך 
ימי  7ימים" את הקביעה "תוך 

 עסקים". 

נבקשכם להוסיף לסיפא של הסעיף: 
"וזאת למעט תיק אישי של עובד/ 
מידע רפואי אשר הינם חסויים 

. נא והמפעיל אינו נדרש להעבירם"
 אישורכם

 הבקשה מקובלת



 8.6סעיף   .41
 – 29עמוד 

תחומי 
אחריות 
 המפעיל

נבקשכם למחוק את הקביעה "ניהול 
וייעוץ לאירועים" שכן אינה 
 רלוונטית להתקשרות נשוא המכרז.  

 

הבקשה נדחית. הכוונה לאירועים 
 הקשורים לפעילות החינוכית.

 8.8סעיף   .42
 – 29עמוד 
קבלת 

 אישורים

הכוונה הינה לקבלת נא הבהרתכם כי 
אישורים שהינם באחריות המפעיל , 
למעט אישורים שהינם באחריות 
המועצה כבעלים של המבנים ושל 

 חטיבת הביניים

 הבקשה מקובלת

 8.12סעיף   .43
 - 29בעמוד 
 החלפת
הביטוי 

מלוא 
שעות 

ההוראה 
במלוא 

 התקציב

בחוזר מנכ"ל, סעיף כאמור לעיל, 
, נקבע כי: 13עמוד  2נקודה  2.15.8

 94%"לכל בי"ס יגיעו ישירות לפחות 
 מהתקציבים ומשעות ההוראה

שהעמיד המשרד עבור בית הספר. 
זאת להוציא מקרים חריגים, 
שיאושרו בכפוף לעמידה בנוהל 

בהתאם שיפרסם משרד החינוך...".
לכך, נבקש כי במקום הנוסח "מלוא 

ראה שתוקצבו ע"י משרד שעות ההו
החינוך בהתאם לייעודן ולאותו מוסד 

ידי -שניתן על מלוא התקציב"בלבד" 
" ל"משרד החינוך בהתאם לחוזר מנכ

וזאת מאחר וכיום משרד החינוך 
מאפשר גמישות ואוטונומיה ניהולית 
לבית הספר להשתמש בתקציב 
לצרכים פדגוגיים ואחרים ובלבד שכל 

נא  .התקציב ניתן לבית הספר
 .אישורכם

 

 הבקשה נדחית.

ביחס לסייפא לעניין גמישות התקציב 
יובהר  -המאושרת ע"י משרד החינוך

כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות 
להסכים לגמישות כאמור ככל שתוצע 
על ידי הרשת ובלבד שזו עומדת 
בהוראות חוזר מנכ"ל וקיבלה את 

 אישור הועד המנהל.

 9.9סעיף   .44
 – 31עמוד 

הישגי 
 תלמידים

 יראה נבקש לכתוב במקום "המפעיל
מתמדת" את הקביעה:  עליה

"המפעיל יפעל לצורך השגת עליה 
 מתמדת".

 הבקשה נדחית

 10.9סעיף   .45
 32עמוד 

נבקש אישורכם להוסיף בסיפא של 
"בכפוף למגבלות  סעיף זה 

כפי  התקציביות של בית הספר
שאושרו בועד המנהל וכן בהתאם 

 להוראות חוזר מנכ"ל"

 הבקשה נדחית

סעיף   .46
10.10 

וסעיף 
10.11 
 – 32עמוד 

התקנת 
מחשב 
ומקרן 

בכתות וכן 
רשת 

נבקש לכתוב במקום "על חשבונו" את 
הקביעה "על חשבון תקציב בית 
הספר". כמו כן, נבקשכם להוסיף 

כפוף לסיפא של הסעיף כי" הכל 
 למגבלות התקציביות של בית הספר

כפי שאושרו בועד המנהל וכן בהתאם 
 להוראות חוזר מנכ"ל"

 

 הבקשה מקובלת.

הינן מתקציב  יובהר כי הוצאות אלו
לא נכנסות בגדר בית הספר ו

אליהן התחייב  נוספותההשקעות ה
  המפעיל במסגרת הצעתו במכרז. 



אינטרנטי
 ת

 11.3סעיף   .47
וסעיף 

עמוד  11.6
וסעיף  33

11.9 
עמודים 

33-34 – 
שיפוצי 

 קיץ

נבקש להגדיר  - 11.3בסעיף  .א
 קלים"שיפוצי קיץ" כשיפוצים 

אשר מטרתם להכין את בית 
הספר לקליטת התלמידים 
לשנה"ל הבאה, כגון :צבע, תיקוני 
טיח וכדומה. נבקש הבהרתכם כי 

 אינםבמבנה  מהותייםתיקונים 
 -נחשבים כחלק משיפוצי קיץ 

ולגביהם ייערך תיאום ושיח בין 
וין כי ע"פ העירייה והמפעיל )יצ

חוזר מנכ"ל העירייה אחראית על 
 מבנה בית הספר(.

נא הבהרתכם כי  – 11.6בסעיף  .ב
הכוונה לגבי המפעיל כי "הוא 

וזאת  –יישא" בעלות הנזקים 
 מתקציב בית הספר. 

נבקשכם להבהיר כי  – 11.9סעיף ב .ג
במסגרת "קבלת כל האישורים 
הנדרשים" המועצה תעביר 
למפעיל את כל האישורים אשר 
הינם באחריותה כבעלים על 

 המבנים ועל חט"ב. 

 
  

 הבקשה נדחית. .א

 הבקשה נדחית .ב

 הבקשה נדחית .ג

 

 11.6סעיף   .48
 – 33עמוד 

נזק לציוד 
ו/או 

 לריהוט

נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 

 הקביעה "וככל שהוא האחראי לנזק". 

 

 הבקשה נדחית

 

 11.8סעיף   .49
 – 33עמוד 

תחזוקה 
 שוטפת

במקום "על חשבונו" נבקש לכתוב 
 "על חשבון תקציב בית הספר"

 נוסח הסעיף מדבר בעד עצמו

 

סעיף   .50
11.10 
 34עמוד 

נבקשכם למחוק את המילה "חשמל" 
הדבר סותר את מסעיף זה שכן 

וכן את  6בעמוד  3.6.3הוראות סעיף 
 הוראות חוזר מנכ"ל

נדחית שכן הוצאות הבקשה 
אלו ישולמו מתוך תקציב בית 
הספר כאמור בסעיף. יצוין כי 

המועצה  –ביחס לחשמל 
תשתף בעלות אולם התשלום 
בפועל יבוצע ע"י המפעיל 
כאמור בסעיף זה ואין בו בכדי 

 כ"ללגרוע מהאמור בחוזר המנ

 

סעיפים   .51
12.1-12.2 

, 34עמוד 
סעיף 

נבקש הבהרתכם כי פעולות ע"י א.
המועצה ו/או מטעמה יבוצעו על 
חשבונה ובכלל זה עלות הוצאות 
הניקיון, המים והחשמל ועוד, 

במסגרת חישוב סל ההשתתפות  .א
של המועצה פר תלמיד, הובאו 
בחשבון עלויות חשמל ומים ולכן 
בהתחשב על הוצאות בית הספר 



14.3.6 
 – 36עמוד 

פעילות 
בביה"ס 

לאחר 
שעות 

 הלימודים

ולמפעיל לא תהיה כל אחריות לכך, 
 לרבות בפן הביטוחי. 

 

נבקשכם  –14.3.6באשר לסעיף ב.
להוסיף לסיפא של הסעיף את 
 הקביעה: "ככל שפעילות זו תתקיים"

 

בשנים עברו, לכן הבקשה נדחית. 
יצוין כי ככל שיהיו בבית הספר 
אירועים מיוחדים אשר יצריכו 
נקיון מיוחד, המועצה תשא 
בעלויות אלו אולם ככל שתתקיים 

ילות שגרתית מעבר בבית הספר פע
לא  לשעות הלימודים, המועצה 

 תשא בעלויות הנקיון שכן 
 הפעילות השגרתית לא תצריך 

 הוצאות נקיון מיוחדות.

 

 ב הבקשה מקובלת. 

 13סעיף   .52
 – 35עמוד 

 ועד מנהל

 13.12אנו מציעים להוסיף סעיף 
בנוסח הבא: "יובהר כי אף צד בועד 
המנהל לא יוכל לקבל החלטה אשר 
תחייב את הצד השני ללא הסכמת 
אותו הצד, ונדרשת חתימה של מורשי 
החתימה בגוף המפעיל לצורך אישור 
הוצאה כספית וכן חתימה של גזבר 
וראש המועצה בצד של הרשות. כל 
החלטה שלא נחתמה על ידי הצד 

 המשלם לא יהא לה כל תוקף".

 הבקשה נדחית.
 למסמכי ההסכם יתווסף סעיף:

המנהל המטילה על להחלטת הוועד "
המועצה חיוב כספי לא יהיה תוקף 
אלא אם כן אושרה ע"י מורשי 

 "החתימה במועצה

 

 14.1סעיף   .53
 – 36עמוד 
דו"ח 

 מסכם

לפני  חודשנקבע כי יש להגיש דוח זה 
תחילת שנה"ל העוקבת, אולם הדבר 
כמעט בלתי אפשרי שכן תידרש הצגה 
בין היתר של קליטת חשבוניות 
שיגיעו לידי המפעיל גם בחודשים 

נובמבר. לפיכך, נבקשכם  -אוקטובר
"תחילת  -לשנות את תאריך ההגשה ל

שנת הכספים העוקבת". לחילופין, 
ניתן להציג בכל עת דו"ח שמייצג מצב 

אולם אינו מציג סגירת שנת נתון, 
 תקציב

 הבקשה נדחית
לאפשר הגשת דוח  יחד עם זאת ניתן

, על מנת מסכם עד לחודש אוקטובר
שהמועצה תוכל להערך מבחינה 

  תקציבית.
 

 

 

 14.3סעיף   .54
 – 36עמוד 

תקציב 
 שנתי

 14.3.8לעמדתנו יש להוסיף סעיף 
בנוסח הבא: "השתתפות המועצה 

לחוזר  לפי כל דין, לרבות בהתאם
 4/2019מנכ"ל 

יתווסף סעיף למסמכי המכרז 
 כדלקמן: 14.3.8

 

השתתפות המועצה כמפורט בסעיף "
 " לעיל 6.4

 14.2סעיף   .55
 36עמוד 

וסעיף 
14.12 

וסעיף 
14.13 
 – 37עמוד 

אישור 
 תקציב

הצעת התקציב השנתי  .א
ידי המפעיל טעונה -שנערכת על

אישור של הועד המנהל. ככל 
והתקציב לא יקבל אישור הועד 
המנהל, יתכן ויהא על המפעיל 
לבצע קיצוץ במספר שעות הלימוד, 
אשר עלול להוביל לזימון מורים 
להליכי שימוע, על פי דין, ובמקרה 
הצורך אף סיום העסקה של מורים. 

, ועל מנת לאפשר בנסיבות אלו
למפעיל לבצע את כל ההכנות 
הנדרשות לקראת שנת הלימודים 
העוקבת, יש להשלים הליכים אלו 

התקציב יאושר עד ליום  .א
31.05 

הבקשה נדחית. ראו  .ב
 14.21לעניין זה סעיף 

 במסמכי ההסכם.



 . 15.5עד ליום 
נבקשכם לקבוע כי  -לפיכך 

 . 15.5התקציב יאושר עד ליום 
במידה ולא יאושר התקציב השנתי  .ב

כל עוד לא אנו מציעים לקבוע כי  –
התקבלה הסכמה בין הצדדים 

תקציב, תתוכנן שנה"ל בנושא ה
בהתאם למתכונת הקיימת בשנה 
השוטפת שתשמש בסיס לתקציב, 
בשינויים המחויבים 
מההתייקרויות ושינויים בסעיפי 
שכר. במקביל יקבע  דיון בנושא בין 

. מועצהמנכ"ל המפעיל וראש ה
 25 -הדיון  יתקיים עד ליום ה

. ככל שמסיבה כלשהיא לא במאי
יב התקבלה החלטה, ישמש התקצ

של השנה הנוכחית כבסיס לחישוב 
 התקציב של השנה שלאחריה

סעיף   .56
14.12 

על התקציב להיות מאושר עד 
שכן לא ניתן לפטר  15/05לתאריך 

וממילא לא  31/05-מורים לאחר ה
בתקציב. ניתן כמעט לעשות שינויים 

 לכן מבקשים למחוק את הסעיף

הבקשה מקובלת. התקציב 
 30.04יאושר עד ליום 

 

 סעיף  .57
14.16 
 – 37עמוד 

 דיווחים
 למשרד
 החינוך

נבקש למחוק את המילים "העתק של 
התקציב" שכן אינן נדרשות לפי סעיף 

 לחוזר מנכ"ל 2.15.8

 הבקשה מקובלת

 

סעיף   .58
14.21.1 

 38עמוד 

בסיפא של הסעיף: נבקשכם להוסיף 
" וזאת רק כאשר מדובר באירועים 
אשר התרחשו החל מהמועד הקובע 

 ואילך".

 הבקשה מקובלת

סעיף   .59
14.20 
 38עמוד 

העברת דוחות רבעוניים לגבי הניהול 
המפעיל מנהל  הכספי של בית הספר

את תקציבי בית הספר במערכות 
מידע המאפשרות לראות בכל רגע 

 על כן,נתון את מצבה התקציבי, 
עביר לעיונם של נציגי הדרישה לה

המועצה דו"חות רבעוניים לגבי 
מיותרת הניהול הכספי של בית הספר 

בקש לשנות נוכח האמור נ לעמדתנו. 
: את נוסח הסעיף לנוסח הבא

המפעיל ינהל את תקציבי בית הספר "
במערכות מידע המאפשרות לראות 

. בכל רגע נתון את מצבו התקציבי
חות ממערכות "יק דוניתן יהא להפ

ל ככל שיהיה צורך בכך "המידע הנ
עדכוני . או לפי דרישת הועד המנהל/ו

התקציב הינם באחריות בית הספר 
ובלבד שאין חריגה תקציבית ללא 

 .נא אישורכם. "אישור הועד המנהל

 הבקשה נדחית



ף סעי  .60
14.23 
 – 38עמוד 

 תקורה

בהתאם לחוזר מנכ"ל, התקורה 
נלקחת מתקציב שעות ההוראה 
שמעביר משרד החינוך, כפי שגם 
מופיע במכרז עצמו, ועל כן נא 
אישורכם למחיקת המילים 
"מכספים שמעביר משרד החינוך בגין 

 שעות הוראות". 

 

 הסעיף יתוקן באופן הבא:

המפעיל מתחייב כי בכל מקרה כל "
ינוך תקציב שיועבר אליו ממשרד הח

ו/או המועצה יושקע בביה"ס במלואו 
בניכוי התקורה כמפורט בסעיפים 

14.7-14.9" 

 15.2סעיף   .61
 39עמוד 

 -תשלום חובות קודם למועד הקובע 
 –יש לתקן במקום עד לתאריך 

)שהוא  1.9.2020, לתאריך 1.8.2020
 המועד הקובע(.

 הבקשה מקובלת

סעיף   .62
15.5.6 

עמודים 
40-41 

במידה ויהיה על המפעיל לשלם שכר 
לכל חודש כמקובל,  10-לעובדים עד ה

הרי שהסכומים שתעביר המועצה 
אמורים לשפות אותו טרם מועד 

אשר על כן מתבקש  –תשלום השכר 
לקבוע כי "ככל שבמסגרת השתתפות 
המועצה יהיו שעות ש"ש שבגינם ישנו 
תשלום שכר וככל שעובדים אלו יהיו 

רי שהרשות תגיע עם עובדי המפעיל ה
המפעיל לסיכום במסגרתו המפעיל 
יקבל את הסכום לתשלום טרם מועד 

 התשלום"

 

השתתפות המועצה אינה כוללת 
שעות. ככל שיוחלט להוסיף על 

גם שעות יקבע  ההשתתפות הבסיסית
 מנגנון ע"י הועד המנהל.

 16.1סעיף   .63
   41עמוד 

נבקש אישורכם כי אישור המועצה 
או תפקיד ולא יתייחס לתקן 

 פרסונלית לכל עובד ועובד

 הבקשה מקובלת

סעיף   .64
16.10 
 – 42עמוד 

עובדים 
 מנהליים

כי על המפעיל  אין לקבועלעמדתנו, 
החדש לשפות את המועצה במלוא 
תנאי העסקתם של העובדים 
המנהליים. על כן, במקום המשפט 
הנ"ל נבקשכם לרשום: " במידה 
והמפעיל החדש יבחר להמשיך 
ולהעסיק את עובדי המנהל, אלו, 

ידי המפעיל החדש כאילו -יועסקו על
אילו היו עובדים חדשים של המפעיל 

צה את עלויות והמפעיל יעביר למוע
 השכר שהיו חלות עליו במקרה זה."
 זאת בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.

נבקש להוסיף לסיפא של בנוסף 
הסעיף את הקביעה: "כל האמור 
בסעיף הינו בכפוף לסכומים אותם 
מתקצב משרד החינוך עבור עובדי 
המינהל, הן בחטיבת הביניים והן 
בחטיבה העליונה. ככל שהרשות 

ו/או שכר גבוה  משלמת סכומים
מהתעריפים המשולמים על ידי משרד 

הרי שהפער ימומן על ידי  –החינוך 
הרשות המקומית." )יצוין כי חל 

 לעיל. 16ראו תשובה לשאלת הבהרה 



איסור לפי חוזר מנכ"ל לשלם שכר 
 עובדי מינהל מכספי שכר הלימוד(.

 

סעיף   .65
16.14 
 – 42עמוד 

העברת 
עובדים עד 

ליום 
31.5.2020 

לא סביר לעמוד בלוח הזמנים אולם 

להבנתנו גם אין צורך בביצוע תהליך 

זה, שכן אין מדובר בפיטורי מורים 

אלא בהעברתם בהסכם מעודן עם 

משרד החינוך וארגוני המורים, ככל 

שיעברו. לפיכך נבקשכם למחוק את 

הסעיף ולקבוע כי העברת העובדים 

 תתבצע החל מהמועד הקובע. 

 

 -היה החל מקליטת העובדים ת
כם קיבוצי מול ס. המפעיל על ה1.9.20

ארגוני המורדים להסדרת זכויות 
 המורים המועברים.

 18.3סעיף   .66
 – 43עמוד 

שימוש 
בערבות 

 ביצוע

 14"-ימים" ל 7נבקשכם לשנות מ"
 ימי עסקים"

 

הבקשה מקובלת באופן חלקי. נוסח 
 ימים. 14-הסעיף יתוקן ל

 19.3סעיף   .67
 – 44עמוד 
עובד יחסי 

מעביד 
וטענות 
 עובדים

נבקשכם להבהיר כי האמור בסעיף חל 

באופן הדדי גם באשר לחובת המועצה 

 כלפי המפעיל. 

 

 הבקשה מקובלת

 19.6סעיף   .68
 – 44עמוד 
פיצוי 

בעקבות 
תובענה 
בנושא 

קבלני כח 
 אדם

נבקשכם להבהיר כי הכוונה לשיפוי 
הינה רק במקרה בו התביעה הוגשה 

בעקבות מחדלו  באשמת המפעיל ו/או
 בנושא

 ההבהרה מקובלת.

 23.2סעיף   .69
 – 45עמוד 

מסירת 
מסמכים 

ונכסים 
בגמר 

ההתקשרו
 ת

-ימים" ל 3"תוך -נבקשכם לשנות מ

 ימי עסקים".  7"תוך 

 

 הבקשה מקובלת

 25.7סעיף   .70
 – 47עמוד 

עודפים 
 בתקציב

נבקשכם להוסיף בסיפא של הסעיף: 

"או יוחזרו למפעיל בגין השקעותיו 

 . בבית הספר

 הבקשה נדחית



 

 25.9סעיף   .71
 – 47עמוד 

תשלומים 
לעובדי 

בית הספר 
בסיום 

 התקשרות

נא הבהרתכם כי האמור בסעיף הינו 
רלוונטי רק כלפי עובדי המפעיל. 

"ובלבד  -בנוסף, נא להוסיף בסיפא
שהמועצה פנתה למפעיל בכתב ולא 

 קיבלה התייחסותו".  

 

האמור בסעיף הינו ביחס לעובדי 
 המפעיל.

למען הסדר הטוב אין באמור בכדי 
של המפעיל על פי  ממחויבותולגרוע 

ההסכם לשאת בהחזר מלוא  עלויות 
ההעסקה של עובדי המנהל והחזר 

 מלא למועצה. 

 הסייפא נדחית.

 29סעיף   .72
-48עמוד 

49 – 
 – שונות

הגבלת 
מועד 

 תביעות

אנו מציעים למען הסדר הטוב להוסיף 
"כל טענה או בנוסח הבא:  29.6סעיף 

תביעה שתהיה לצד כלפי משנהו ביחס 
לתקופת הניהול של בית הספר על ידי 

חודשים מיום  24המפעיל תוגש בתוך 
חודשים מן  24סיום החוזה ו/או תוך 

המועד שבו נתגלתה עילת התביעה, 
יה לפי המאוחר. לאחר מועד זה לא תה

 עוד כל זכות תביעה."

 

 הבקשה נדחית

 29.2סעיף   .73
 48עמוד 

נוסח הסעיף בעייתי היות והמפעיל 
מנהל מערכת הנהלת חשבונות שקופה 
וכל עוד הרשות לא ביצעה התאמת 
ספרים לא הגיוני ונכון להטיל את 
האחריות על המפעיל ולקבוע כי 
הרשום בספרי העיריה הינו האמת 

אנו מבקשים למחוק את  –לאמיתה 
הסעיף. לחלופין, נבקשכם לקבוע כי 
ככל ישנה אי התאמה בין הספרים של 

תיערך התאמה  –המפעיל והמועצה 
וייערך בירור. והיה ויתגלו אי 

 התאמות נפנה למגשר מוסמך

אין קשר בין הסעיף לשאלה. תקציב 
בית הספר לא מנוהל בספרי המועצה 
 אלא בספרי המפעיל. מה שיופיע
בספרי המועצה זה השתתפות 
המועצה עפ"י הסכם זה והוצאות שכר 
העובדים אשר ממשיכים להיות 
מועסקים על ידה. לגבי שני הדברים 
האלה הרישום בספרי המועצה הוא 

 מוחלט

 2סעיף   .74
 – 55עמוד 
העדר 

רישום 
 פלילי

לפי החוק אסור לאף אדם או גוף 
)ציבורי או פרטי( לדרוש מאדם אחר 

תדפיס של הרישום הפלילי להמציא 
 בעניינו לכל צורך שהוא

לפיכך נבקשכם לשנות את נוסח 
 כי מצהיר הנני לנוסח הבא: "הסעיף 
 מי או/ו ממנהליו מי או/ו המפעיל
 מי או/ו שלו החתימה ממורשי
יועסקו בכפוף לכל דין,  מעובדיו

לרבות המצאת אישור משטרה 
בהתאם להוראות החוק למניעת 

עברייני מין במוסדות העסקה של 
. המפעיל 2001 –מסוימים, תשס"א 

 יוודא כי בידיו האישורים הנדרשים"

 הבקשה מקובלת

מצ"ב למסמך הבהרות זה נוסח 
 מעודכן של הנספח.

יש להגיש את הנוסח המצ"ב כחלק 
 מההצעה במכרז.

 – 58עמוד   .75
אישור 

רואה 
 חשבון

אישור רו"ח רלוונטי לחוות דעתו 
הכספיים ואינו בנושא הדוחות 

רלוונטי לטעמנו בכל הקשור לניסיון 
המציע בהפעלת בי"ס )עליו מצהירים 
מורשי החתימה מטעם המציע(. לאור 

 -הנ"ל 

 הבקשה מקובלת.

 



בפסקה הראשונה יש לשנות את 
הצהרת  את המשפט " ביקרנו

 עבודות בביצוע ניסיון בדבר המשתתף
לעיל" למשפט הבא: "ביקרנו  כמדווח

"חות את הצהרת המשתתף בדבר הדו
 ".2017-2018הכספיים לשנים 

לשנות נבקשכם  -בפסקה השלישית
 והיקף ניסיון את המשפט "בדבר

לעיל" למשפט "בדבר  בשנים עבודות
 2017-2018 הדוחות הכספיים לשנים

" 

מצ"ב למסמך הבהרות זה נוסח 
 מעודכן של הנספח.

יש להגיש את הנוסח המצ"ב כחלק 
 מההצעה במכרז.

– 59עמוד   .76
 -טכני

הצהרה 
בדבר 

ניסיון 
 המציע

את  להקלידנא הבהרתכם כי ניתן 
הנתונים בהתאם לנוסח המדויק 
המופיע בנספח זה וכן להוסיף שורות 
לטבלה וזאת מאחר ומדובר בפרטים 
רבים שחשוב שיהיו בכתב מודפס, 

 קריא וברור

  

ככל שהנתונים יוקלדו באופן מדויק 
הנספח וכן אין מניעה להקליד את 

 להוסיף שורות לטבלה

 3.6סעיף   .77
 –60עמוד 

השקעות 
 המציע

נא הבהרתכם כי אין לכתוב את סכום 
ההשקעה במסגרת סעיף זה שכן 
בהתאם להוראות החוזר ההשקעה 
תפורט במסגרת הצעת המחיר אשר 

לחלופין נא  –תוגש במעטפה נפרדת 
הבהרתכם כי יש להגיש מסמך זה 

 במעטפת הצעת המחיר

צורך לכתוב בנספח זה את סכום אין 
ההשקעות, אלא יש לציינו רק 

 במסגרת טופס הצעת המחיר.

 61עמוד   .78
 3וסעיף 

 – 62עמוד 
נספח 
תיאור 

המציע 
ופרויקטי

ם 
 חברתיים

נבקשכם לקבוע למען הסדר הטוב כי 
ניתן להגיש את הנתונים גם באמצעות 

בהתאם לנוסח המדויק של  הקלדתם
 הנספחים )ולא רק בכתב יד(

 לעיל. 76ראו תשובה לשאלה 

 5סעיף   .79
 – 65עמוד 

כתב הצעה 
והתחייבו

 ת

 7נבקש לשנות מ"תוך  –בסעיף א 

 ימי עסקים".  14"תוך  -ימים " ל

לאחר המילים "באופן  –בסעיף ג 

מיידי" יש להוסיף "ובהתאם למועד 

 הקובע"

 הבקשה נדחית .א

 נדחיתהבקשה  .ב

 7סעיף   .80
עמודים 

65-66 – 
חתימה על 

 החוזה

ימים"  3נבקשכם לכתוב במקום "תוך 

הבקשה מקובלת באופן חלקי,  ימי עסקים" 7את הקביעה: "תוך 
 ימים. 7החתימה תתבצע תוך 



עמודים   .81
65-67 –
כתב 

 ההצעה

עמודים אלו מהווים נא הבהרתכם כי 

הצעת המחיר אשר תוגש במעטפה את 

 נפרדת

אלו הינם טופס הצעת המחיר  עמודים
 אשר יש להגיש במעטפה נפרדת.

 14.2סעיף   .82
 17עמוד 

וסעיף 
עמוד  21.4

 ביטוח  45

נבקש אישורכם כי במועד החתימה על 
הסכם זה ימציא המפעיל הצהרה כי 
הוא מתחייב להמציא את אישור קיום 

. זאת 1.8.2020הביטוחים עד ליום 
מכיוון שאישור זה ניתן להמציא 
כחודש בלבד לפני תחילת השנה שכן 

מחדשת את הפוליסות שלה  הרשת
במהלך הקיץ טרם תחילת שנה"ל. 

ל פעילותו במוסד בנוסף, המפעיל יח
כך שאין  01.09.2020החינוך רק ב

סיבה לבצע את הביטוחים הנ"ל קודם 
 לכן

 הבקשה מקובלת. 

יצוין כי על ההצהרה להיות חתומה על 
 ידי חתם עסקים בחברת הביטוח

 ביטוח  .83
אנו מציעים להוסיף מספר סעיפי 
הבהרה בנושא מחויבות העירייה 
 בתחום הביטוח כדלקמן: 

"על המועצה לערוך למשך כל א. 
תקופת ההסכם ביטוח חבות כלפי צד 
שלישי המבטח את חבותה על פי דין 
כבעלת המבנה. הביטוח יורחב לשפות 
את המפעיל בגין אחריותו למעשי ו/או 
מחדלי המועצה בכפוף לסעיף אחריות 

המפעיל יערוך למשך  במקבילצולבת. 
תקופת ההסכם ביטוח חבות כלפי צד 

ין חבותו על פי דין כמפעיל שלישי בג
וביטוח תכולה וזאת  המוסד החינוכי

. הביטוח על חשבון תקציב בית הספר
יורחב לשפות את המועצה בגין 
אחריותה למעשי ו/או מחדלי המפעיל 

  בכפוף לסעיף אחריות צולבת".

"המועצה תבטח את המבנה נשוא ב. 
ההסכם וכן כל רכוש בבעלותה ו/או 

במבנה ו/או בסביבתו בפיקוחה המצוי 
הביטוח יכלול תנאי לפיו המבטח 
מוותר על זכות התחלוף כלפי המפעיל 
ו/או הבאים מטעמו למעט כלפי מי 
שגרם לנזק בזדון". כמו כן המועצה 
פוטרת את המפעיל ו/או הבאים 
מטעמו מאחריות בגין נזק למבנה ו/או 
לרכוש בבעלותה ו/או בפיקוחה המצוי 

לרבות בגין נזק במבנה ו/או בסביבתו 
שהיא זכאית לשיפוי בגינו על פי 
ביטוחי הרכוש שהיא עורכת )או 
שהייתה זכאית אלמלא ההשתתפות 
העצמית בפוליסה(. האמור לא יחול 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון

א. למועצה יש כיסוי ביטוחי מתאים 
למבנה ולחבויות הקשורות אליו וכן 

 לשטחים הציבוריים הסמוכים אליו.

 לתיקון הסעיף נדחית. הבקשה

 ב.רכוש המועצה מבוטח על ידה.

 14.1סעיף   .84
 17עמוד 

נבקש למחוק את המילים  .א
"ובעלת מוניטין" במילים "מורשית 

 כדין".

 הבקשה נדחית. .א

 הבקשה נדחית. .ב



"ועותק  נבקש להחליף את המילים: .ב
"ואישור ביטוח  מהם" במילים:

 בהתאם למפורט בהסכם"

85.  
סעיף 

14.2- 

 17עמוד 

 

"לנספח  נבקש להחליף את המילים:
 אישור הביטוח וללא הסתייגות"

"בהתאם לאמור בהסכם  במילים:
ובהתאם לתנאי המפקח על הביטוח, 

 "2019-1-6רשות ההון שוק וחסכון 

 הבקשה נדחית.

 5.13סעיף   .86
 25עמוד 

נבקש להחליף את המילים: "מקיפים 
 אשר יכסו כל נזק" במילים:

בהסכם "ביטוחים בהתאם לאמור 
 לכיסוי אחריותו על פי דין בגין נזק"

 

 הבקשה נדחית.

 11.3סעיף   .87
 33עמוד 

"אחריות"  לאחר המילה: .א
"על פי  נבקש להוסיף את המילים:

 דין"

 נבקש לגרוע את המילים: .ב
 "לרבות בכל הנוגע לטיב העבודות"

 

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

88. ; 
 20.1סעיף 

 44עמוד 

 

נבקש "אחראי"  לאחר המילה:א. 
 "על פי דין" להוסיף את המילים:

בין  נבקש לגרוע את המילים:"ב. 
 במישרין ובין בעקיפין"

בין  " נבקש לגרוע את המילים:ג. 
במהלך מתן השירותים, ובין לאחר 

 מכן"

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

 הבקשה נדחית .ג

89.  
סעיף 

20.2- 

 44עמוד 

 

נבקש להחליף את המילים: "כאמור 
לקדמותו" במילים: ובהשבת המצב 

"אשר באחריותו על פי דין במסגרת 
 מתן השירותים"

 הבקשה נדחית

90.  
סעיף 

20.3- 

 44עמוד 

 

 נבקש להחליף את המילה:א.
"עקב מעשה או  "כאמור" במילים:

מחדל רשלני של המפעיל במסגרת 
 מתן השירותים"

"מיד  נבקש להחליף את המילים:ב.
 עם דרישתה הראשונה" במילים:

לקבלת פסק דין שלא עוכב "בכפוף 
ביצועו ובכפוף לכך שניתנה למפעיל 

 הזדמנות להתגונן"

 

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

91.  
 20.4סעיף 

  – 44עמוד 

נבקשכם לשנות את נוסח הסעיף 
ובמקום המילים: "הרי שהמפעיל לא 
יהיה רשאי להסדיר או להתפשר ללא 
אישור מראש ובכתב של המזמין" 

"הרי שבטרם הסכמת  –לרשום 

 הבקשה נדחית



המפעיל להסדר/פשרה הוא ישלח  
למזמין הודעה בכתב אודות ההסכמה 
העתידה להתקבל". שינוי זה דרוש 
מאחר וישנן תביעות רבות זעומות עד 
גבוהות )כגון נפילת תלמיד בשיעור, 
חבלה בטיול וכו'( תביעות מסוג זה 
מסתיימות לרוב בפשרה, ונוסח 

 ךהסעיף הקיים מסרבל את ההלי

 20.5סעיף   .92
 44עמוד 

נוסח הסעיף מטיל על המפעיל 
, על כן נבקש הגיוניתאחריות שאינה 

לשנות את הנוסח לנוסח שלהלן: 
"ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג 
המועצה בעניין זה יחולו עליה בעוד 
ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג 
המפעיל בעניין יחולו על המפעיל. 

לשתף פעולה עם המפעיל מתחייב 
יועמ"ש המזמין בעניין זה, אך הוא לא 
יישא בתשלום שכר טרחתו. בנוסף, 
המפעיל מתחייב לשאת בכל תשלום 
שייפסק כנגדו בלבד בגין תובענה 
כאמור, בעוד האחריות לשאת 
בתשלומים שייפסקו כנגד המועצה 

 מוטלת על כתפי המועצה בלבד"

 הבקשה נדחית

93.  
סעיף 

21.2- 

 45עמוד 

 

 -" ב7 נבקש להחליף את המילה:"א.

"3" 

"וכן  נבקש להוסיף את המילים:ב.

מוסכם כי ביטוח אחריות מקצועית 

של המפעיל יחול בגין חבות המפעיל 

על פי דין בגין הפעלה וניהול מוסדות 

 חינוך בלבד"

 

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

94.  
 21.3סעיף 

  45עמוד 

 

נבקשכם לשנות את נוסח הסעיף 
שלהלן: "בתום שנת הביטוח לנוסח 

הראשונית, המפעיל ימציא לרשות עם 
דרישתה הראשונה אישור בגין תקופת 

 הביטוח הנוספת"

, המפעיל יציג לרשות הבקשה נדחית
 נספח מעודכן, גם ללא דרישתה

95.  
סעיף 

21.4- 

 45עמוד 

 

 נבקש להחליף את המילים: .א
 "בנוסח נספח ג'" במילים:

"בהתאם להוראות המפקח על 
הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח 

 "2019-1-6וחסכון 

נבקש לגרוע את המילים: "בלתי  .ב
 מסויג"

 נבקש להחליף את המילים:" .ג
נספח ג'" בשורה האחרונה 

 "אישור עריכת הביטוח" במילים:

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

 הבקשה נדחית .ג



סעיף   .96
21.5- 

 45עמוד 

"לפחות  נבקש לגרוע את המילים:א. 
 יום" 15

"ו/או כל  נבקש לגרוע את המילים:ב. 
 פוליסה נדרשת"

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

97.  
סעיף 

21.6- 

 45עמוד 

 

 נבקש להחליף את המילים: .א
"דרישת מינימום" במילים: 

 "דרישת המזמין"

 כדקלמן: 21.7ף נבקש להוסיף סעיב.

"על המזמין לערוך ולקיים  -21.7סעיף 
למשך כל תקופת ההסכם בחברת ביטוח 
מורשית כדין את הביטוחים המפורטים 

 להלן:

ביטוח חבות כלפי צד שלישי  •
המבטח את חבות המזמין על פי דין 

כבעל המבנה בו יינתנו השירותים. 
הביטוח יורחב לשפות את המפעיל בגין 

אחריותו למעשי ו/או מחדלי המזמין 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת."

ביטוח מסוג אש מורחב עבור  •
הסכם בו יינתנו המבנה נשוא ה

השירותים וכן כל רכוש בבעלות המזמין 
או בפיקוחו ו/או באחריותו המצוי /

במבנה ו/או בסביבתו. הביטוח יכלול 
תנאי לפיו המבטח מוותר על זכות 

התחלוף כלפי המפעיל ו/או הבאים 
מטעמו למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

כמו כן המזמין פוטר את המפעיל ו/או 
מאחריות בגין נזק  הבאים מטעמו

למבנה ו/או לרכוש בבעלות ו/או בפיקוח 
ו/או באחריות המזמין המצוי במבנה 
ו/או בסביבתו לרבות בגין נזק שהוא 

זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 
שהוא עורך )או שהיה זכאי אלמלא 

ההשתתפות העצמית בפוליסה(. האמור 
 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 

 הבקשה נדחית .א

. למועצה הבקשה נדחית .ב
כיסוי ביטוחי כר"מ שמכסה 
את המבנים, הציוד והחבויות 
שבמבנה וברכוש הציבורי 

 שמסביבו.

נספח   .98
 –ביטוח 

ביטוח 
 רכוש

נבקש לקבל הבהרתכם מהו הרכוש א.
 אותו נדרש לבטח במסגרת ביטוח זה. 

ככל ומדובר בביטוח המבנה ו/או 
נודה רכוש המועצה המצוי במבנה, 

לקבלת סכומי הביטוח של המבנה 
והרכוש בערך כינון, על מנת שנוסיף 

  כיסוי במסגרת הפוליסה שלכם.

 301, 302נבקש לגרוע את הקודים ב. 

 

ציוד חומרי ואלקטרוני  .א
שמשמש להפעלה סדירה של 

 כיתות הלימוד ובית הספר.

הבקשה נדחית, הקודים לא  .ב
 יימחקו

נספח   .99
 –ביטוח 

ביטוח צד 
 ג'

להפחית את גבול האחריות  נבקש .א
למקרה ₪  4,000,000לסך של 

 ולתקופה
הבקשה נדחית, סכום  .א

 הביטוח לא ישונה.

הבקשה נדחית הקודים לא  .ב
 ישונו.



 312 נבקש לגרוע קודים  .ב
)במקומו ניתן לציין קוד   318,

321) 

 

בנספח א'   .100
 4עמוד 

סעיפים 
  2.7 -ו  2.6

נספח ב'  +
 25עמוד 

 -5.20סעיף 

לסעיפים אלו, על המציע הזוכה  בהתאם 

לשאת בשכרם של עובדי מנהל וכן לבצע 

העברה מסודרת של כלל זכויות העובדים 

בהתאם לנהלי משרד החינוך. נבקש 

הבהרתכם כי על המציע הזוכה לשאת רק 

של עובדי המנהל  עלות השכר השוטףב

)שייתכן וקיימת להם פנסיה תקציבית( 

 חדשכפי שהיה לפני המעבר למפעיל ה

העלות הינה ביחס לכל תנאי העסקה. 
זכאות עובדים מנהליים לפנסיה 
תקציבית, ככל שישנה, תשוקף בדרך 

 18.5%של  של רכישת זכויות בשיעור
 לשכר הקובע.

 4עמוד   .101
 2.8סעיף 

יובהר כי ככל והעברת העובדים לא "
,תדחה  2020במאי  31תושלם עד ליום 

 " לשנה"ל תשפ"ב העברת הבעלות בפועל

לאור לוחות הזמנים המתגבשים, נבקש 
לדחות את העברת העובדים עד לתאריך 

31.8.2020 

העברת העובדים תתבצע עד 
31.8.2020. 

 8עמוד   .102
 5.1סעיף 

נראה שנפלה טעות סופר ויש לתקן 
 .4אכן, הכוונה לסעיף  .4לתנאים הכלולים בסעיף 

 9עמוד   .103
 7.2סעיף 

נראה שנפלה טעות סופר ויש לתקן את 
 אכן מדובר בטעות סופר המילה "גזר" ל"חבל מודיעין"

 11עמוד   .104
 10.4סעיף 

 ב'

ים להוכחת מסמכ המציע נדרש להציג"
נבקש  –" מקורות תקציבים להשקעה

 הבהרה לאלו הוכחות המועצה מתכוונת?
הבקשה נדחית, ראו תשובה לשאלת 

 27הבהרה 

 13עמוד   .105
 11.3סעיף 

–מדדים בשיקול הדעת של המועצה 
בשיפור  ניסיון ומומחיות של המציע"

והוראה, תוך גילוי של  תהליכי למידה
 ".הנחייה והדרכה יכולת

נבקש הבהרה לעניין" האישור על ידי 
משרד החינוך"  בבתי הספר מתבצעות 
תכניות מערכתיות ועדכניות העוסקות 
בשיפור דרכי למידה והוראה. תכניות 

אלו אינן מחויבות באישור משרד 
אלא הן חלק מהתכנית החינוך, 

 הפדגוגית בבתי הספר.

לכן, האם הכוונה כאן לתכניות הנרכשות 
מתוך מאגר התוכניות המאושרות של 

משרד החינוך או תכניות ופעילויות 
המתבצעות בבתי הספר באחריות וליווי 

 הרשת?

הכוונה לתכניות הנרכשות מתוך מאגר 
התוכניות המאושרות של משרד 

 החינוך



 13עמוד   .106
 11.3סעיף 

מצופה  מערכי הנחייה והדרכה אלו
 מאתנו להגיש?

 

בגין כל "תכנית מערכתית" המוצעת 
על ידי הרשת, יוצג סילבוס אקדמי 

ט אשר יכלול התייחסות לנושאי מפור
, לו"ז, עלות כוללת של התכנית הלימוד
 וכיוצ"ב

 

 14עמוד   .107
 11.3סעיף 

הפרמטרים יבחנו  במהלך הראיון
הרשות  התרשמות נציגיוכן ....הבאים

והממליצים של  מרשימת ההמלצות
 המציע. 

 האם עלינו להגיש המלצות? .1
כמה המלצות מבקשת  .2

 המועצה?
האם ניתן להגיש רשימת  .3

ממליצים ומספרי טלפון חלף 
 ההמלצות?

לצורך הוכחת עמידת המציעים בתנאי 
ף המציעים נדרשים לצר 4.2 הסף

רשימה של מוסדות חינוך אותם 
הפעילו, לצורך ההתרשמות, המועצה 
תפנה לאנשי הקשר ברשויות השונות 

. אין 6שצוינו ע"י המציע בנספח ה'
 צורך לצרף מכתבי המלצה. 

 59עמוד   .108
 5נספח ה'

נבקש להגיש את הנספח מודפס בנוסח 
 לעיל. 76ראו תשובה לשאלה  המצורף

עמודים   .109
61-62 

 נספח ו'

האם נספח זה מהווה את הבסיס לניקוד 
 האיכות של ההצעה? 

במידה וכן, האם יש להתייחס  .1
בנספח זה לפרמטרים שהצגתם 

מדדים בשיקול  11.3בסעיף 
 הדעת של המועצה?

במידה ולא, מה משמעות סעיף  .2
 זה? האם וכיצד הוא ינוקד?

רכיבי האיכות והמסמכים הדרושים 
 11.3לצורך בחינתם מפורטים בסעיף 

מסמך ו נועד להצגת המציע ולהכרות 
עמו ואינו מהווה בסיס לניקוד 

 האיכות.

 כללי  .110
מניסיוננו, ההסכם שצורף על ידכם 

משרד החינוך  אם לא יאושר ע"י למכרז 
חוזר   ישנן אי התאמות ולו גם קלות בין

 לבחירת גורם מפעיל. 4/2019מנכ"ל 

מנת להקל על ועל ל ילאור האמור לע
רישיון לביה"ס נבקשכם תהליך קבלת 
 סעיף כדלקמן:  להוסיף להסכם

 או אי התאמה  סתירה חסר או  "ככל שיש
חוזר  בין הוראות חוזה זה לבין הוראות 

לבחירת גורם מפעיל או  4/2019מנכ"ל 
להעברת בעלות על מוסד חינוכי על ידי 
רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך 

 .יגברו הוראות החוזר"

 נדחיתהבקשה 

 כללי  .111
אנו מבקשים לקבל את התשובות 

ימי עסקים  5לשאלות ההבהרה לפחות 
לפני מועד ההגשה כדי שיהיה מספיק זמן 

 להגיש את ההצעה כראוי.

המועצה תעשה מאמץ לפרסם את 
 תשובות ההבהרה מוקדם ככל הניתן.

, 2.18סעיף   .112
וכן  5עמוד 

 10.4סעיף 
 10בעמוד 

 )ב(.

פרטיים נבקש להבהיר ש"מקורות 
חיצוניים" הכוונה למקורות שאינם 
משרד החינוך או תשלומי הורים, אך 
יכולים להיות ממקורותיו של המציע 

 עצמו

 הבקשה מקובלת.

 תתווסף הסייפא: 2.18לסעיף 



"ולמעט השקעת המפעיל שהוצעה על 
 ידו במסגרת המכרז"

 כללי  .113
לאור הנתונים שהתקבלנו נבקש הסברים 

גובהו והסיבות ביחס לגובה הגירעון, 
 להיווצרותו.

הבקשה נדחית. במסגרת המכרז 
הועברו למשתתפים כל הנתונים 

 הנדרשים עפ"י הוראות חוזר מנכ"ל

 2.6סעיף   .114
,  4עמוד 

 3.7סעיף 
וסעיפים 

5.25- 52.6 
להסכם 

סעיף 
14.18 ,

וסעיפים 
16.1  ,16.7 ,

16.10  
 להסכם.

הסעיף המחייב את קליטת עובדי 
לנתונים שהתקבלו ההוראה שבהתאם 

מכם יחד עם עובדי המינהל לגרעון גדול 
מאוד. נבקש שבהתאם לדרישה של 

לתנאי המכרז  3.7המועצה בסעיפים 
לחוזה  "על  14.18, 5.25-5.26וסעיפים 

המפעיל לנהל את תקציב בית הספר 
באיזון" , שהמפעיל יתחייב לקלוט את 
עובדי ההוראה בהתאם לתקן המאושר 

ובהתאם להוראות  של משרד החינוך
 החוזר בדבר הקצאת השעות.

כמו כן, ביחס לעובדי המנהלה. נבקש 
להסכם  16.10שבהמשך לאמור בסעיף 

ובהתאם לאמור לעיל בדבר עובדי 
ההוראה ובהמשך כך שהמפעיל ידאג 
לאיזון תקציבי, שההתחשבנות בגין עובדי 
המנהל המועסקים על ידי המועצה תהיה 

לות בסעיף עד לגובה ההכנסות המתקב
מנהל בלבד בניכוי העסקת עובדים על פי 
הצורך ההכרחי לעניין רשמת שירות 

 וניקיון. 

המפעיל בכל מקרה, נבקש להבהיר, כי   
לא יידרש לשלם לעובדים אשר יקלטו 
זכויות סוציאליות כלשהן בגין תקופה 
הקודמת להפעלת בית הספר על ידי 

 המפעיל

א.המפעיל לא נדרש לתת שעות מעבר 
לתקן של משרד החינוך בניכוי 
התקורה וככל שהמועצה תדרוש 
לעשות כן )השקעות פדגוגיות( 
המועצה תשא בעלויות של שעות מעבר 

 לתקן אלו.

 

חבות המפעיל תהיה רק  –ג'  הפסק
בגין זכויות ועילות שתיווצרנה החל 

)למעט ימי  ואילך 1.9.20מתאריך 
  .מחלה

 

 3.1סעיף   .115
 5עמוד 

פירוט של ההוצאות המועצה  נבקש לקבל 
מציינת בסעיף זה כי נשאה בהן עבור בית 
הספר. כמו כן, נבקש שהקיזוז בגין 
העובדים יהיה בהתאם להכנסות משרד 
החינוך בגין עובדי מינהל וזאת לאחר 
העלויות שבית הספר צריך לשאת כגון: 
ניקיון, גינון ועובדי מינהל שהמפעיל 

 מעסיק

 הבקשה נדחית

תונים שהועברו במסגרת הנ
למשתתפים הועברו כל הנתונים 

 בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל

 5.6סעיף   .116
 8עמוד 

הדרישה לא ברורה. אנא לפרט במדויק 
מה הנכם רוצים שנצרף במיוחד לאור 

 5.7הוראת סעיף 
 סעיף זה מבוטל.

 6.2סע'   .117
 8בעמ' 

נבקש למחוק את המילים "בין אם אלה 
 צורפו ובין אם לא"

 

נדחית, הכוונה לנספחים הבקשה 
שנמסרו למציעים שרכשו את מסמכי 
המכרז ולא פורסמו. יובהר כי אין 
נספחים נוספים אשר לא נמסרו 

 לרוכשי המכרז.

 7.2סעיף   .118
 9עמ' 

במקום המועצה האזורית "גזר" יש 
 מדובר בטעות סופר לרשום המועצה  האזורית חבל מודיעין".



 7.3סעיף   .119
 עמוד

הקורונה יש לוודא שיהיה מי לאור משבר 

שנוכח לחתום או לחילופין לבטל את 

 הסעיף

על אף משבר הקורונה, משרדי 
 םהמועצה מאוישים בעובדים חיוניי

 ויש מי שיחתום.

 10.4סעיף   .120
   11)ב( עמוד 

אנא אשרו כי לצורך הוכחת מקורות 

הבקשה נדחית, ראו תשובה לשאלה  תקציביים מספיק לצרף דוחות כספיים
 לעיל 27

 10.5סעיף   .121
 11עמוד 

לא ברורה דרישת התצהיר. אנא אשרו כי 
חתימה על המסמך מספיקה ואין צורך 

 במסמך נוסף
 7הכוונה לתצהיר הכלול בנספח ה'

 המצורף למסמכי המכרז

 14.1סעיף   .122
 17בעמ' 

נבקש כי  תוחלף הדרישה לפוליסות 
ביטוח באישור ביטוח כמקובל. כמו כן, 

-11.9לאמור בסעיפים נבקש שבהתאם 
לחוזה, לשנות את המילים "על  11.12

חשבונו" במילים "על חשבון תקציב בית 
הספר" שכן הוצאות פוליסת הביטוח 
עבור בית הספר מהוות חלק בלתי נפרד 

 מההוצאות השוטפות של בית הספר

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

 14.2סעיף   .123
 17בעמ' 

במקום המילה "בשעה" יש לרשום 

 הבקשה מקובלת. "בעת"

-14.3סעיף   .124
14.5 

נבקש למחוק את ההתניות כאמור לעיל 
בדבר ביטול הזכייה. שינויים בתעודת 
הביטוח שהינם מינוריים אינם פוגעים 
בשוויון ונעשים בהסכמה לא צריכים 
להוביל לסנקציות כאלה דרקוניות 

 שעשויות לפגוע גם במועצה

 הבקשה נדחית.

 15.3סעיף   .125
 17בעמ' 

נבקש למחוק את הסעיף, אשר אינו 

 הבקשה מקובלת. רלוונטי למכרז מסוג זה

 15.12סעיף   .126
 18בעמ' 

 נבקש להבהיר למה הכוונה "פגם מוסרי"
 לעיל. 31ראו תשובה לשאלה 

 16.12סעיף   .127
 19בעמ' 

לפי סעיף זה נדרש לצרף אישור רו"ח 

נספח  – 8נספח ה'  –בדבר גובה ההשקעות 

זה לא צורף. נודה לקבלת הנספח או 

 לחילופין נבקש  אישור למחיקת הסעיף

 .7מדובר בנספח ה' 

128.  

 3.8סעיף 
 23בעמ' 

ין המנהל נבקש לקבל הסבר מדוע צו
הפדגוגי ב"רחל ביתך הקטנה". נבקש 
לציין, כי בכל מקרה החלפת בעלי 
תפקידים בכירים תעשה בהתאם לנוהל. 

ימים  30כמו כן, נבקש לאפשר עד 
להחלפת המנהל הפדגוגי, שכן פרק הזמן 

 שנקבע בלתי סביר. 

 לעיל. 32ראו תשובה לשאלת הבהרה 

129.  

 3.11סעיף 
  23בעמ' 

ר בבית ספר אחד ולא נבקש לתקן כי מדוב
 יובהר כי מדובר בבית ספר אחד בלבד. מספר בתי ספר



130.  

  4סעיף 
בעמודים 

23-24 

נבקש להתאים את נוסח ההסכם 
לדרישות הנוהל לפיה התקופה הראשונה 
תהיה לחמש שנים  ולאחר מכן בחמש 

  4.3שנים נוספות ולא כמפורט בסעיף 

 

 הבקשה נדחית. 

131.  

 5.1סעיף 
 24בעמ' 

נבקש להחריג מהאמור רישיון בית ספר, 
מאחר ובמועד זה טרם יהיה בידי המפעיל 

 אישור תקף. 
הבקשה נדחית, הסעיף אינו עוסק 

 ברישיון להפעלת בית הספר

132.  

 5.2סעיף 
 24בעמ' 

 במקום המילה "מצה" יש לרשום "מצב". 
 הבקשה מקובלת

133.  

 5.6סעיף 
  24בעמוד 

נבקש לקבל הפרטים עליהם מתייחס 
הסעיף. כמו כן, לאור משבר הקורונה לא 
ניתן להבהיר הצהרה כזו. נבקש למחוק 
את ההצהרה ככל שהיא מתייחס לבדיקה 

 של המפעיל. 

 הבקשה מקובלת, הסעיף יימחק.

 

134.  

 5.10סעיף 
 25בעמ' 

 במקום המילה "יד" יש לרשום "ידו"

 
 הבקשה מקובלת

135.  

 5.11סעיף 
  26בעמוד 

יש להגביל את האמור להוראות הסכם זה 
 הבקשה מקובלת. ו/או כנדרש לפי כל דין ולא לכל הוראה. 

136.  

 5.13סעיף 
 22בעמ' 

נבקש לקבוע כי האחריות אשר תוטל על 
המפעיל תהיה על פי דין. כמו כן, נבקש כי 

"את  אחרי המילה "יכסו" יבואו המילים:
 דין ל". והמילה:אחריות המפעיל ע"פ 

 "כל" תמחק".

 הבקשה נדחית

137.  

 5.25סעיף 
 26בעמ' 

נבקש להוסיף כי האמור יהיה בהתאם 
בסעיף מצוין כי שעות ההוראה יוקצו  לנהלי משרד החינוך. 

בהתאם להנחיות משרד החינוך. נוסח 
 הסעיף מדבר בעד עצמו

138.  

 6.2סעיף 
 26בעמ' 

נבקש להבהיר כי לא תחול על המפעיל 
ו/או פיצוי כלשהו בגין תביעה חובה 

שעילתה קודמת למועד מתן השירותים 
 על ידי המפעיל

 הדרישה מקובלת.

139.  

 6.4סעיף 
  26בעמוד 

נבקש ציין כי אין באמור בסעיף זה כדי 
לגרוע מהתחייבות המועצה לפי הנוהל 

 ואין באמור בסעיף זה לגרוע ממנו. 
 הבקשה נדחית

140.  

  7.6סעיף 

  28עמוד 

מניסיוננו אישורים אינם מתקבלים 
במועדים הנקובים, ולכן יש לדחות 

וכן להעניק למועצה  1.9.2020לפחות עד 
 את הזכות להאריך ככל הנדרש מעת לעת. 

הבקשה נדחית. יצוין כי בהתאם 
למועצה ישנה  7.6.1להוראות סעיף 

סמכות לדחות את המועד הקבוע 
 בהתאם לשיקול דעתה והנסיבות

141.  

 8.5סעיף 
 29בעמ' 

נבקש לשנות את הדרישה למסירת 
הבקשה מתקבלת באופן חלקי,  .ימים 14 –ימים ל  7 -דיווחים מ

 10מסירת הדיווחים תעשה בתוך 
 ימים.

142.  

 8.12סעיף 
 29בעמ' 

האמור צריך להיות כפוף להוראות 
 מבוטל 8.12סעיף  הנוהל. 



143.  

 10.9סעיף 
 32בעמ' 

להבהיר כי עוד נבקש להבהיר כי אין 
בסעיף זה כדי להטיל על המפעיל עלות 
נוספת, וכי עלות השיפוץ תמומן מתקציב 
בית הספר, והמועצה תישא בעלות 

 השיפוץ בהתאם לדין והנוהל. 

הסעיף עוסק הציוד והצטיידות ולא 
בשיפוצים. יובהר כי מימון עלויות 
 ציוד והצטיידות יהיו מתוך תקציב בית

 הספר.

לעניין שיפוצי קיץ ראו תשובה לשאלה 
 לעיל. 47

 

144.  

 10.10סעיף 

 10.11סעיף 

 11.8סעיף 

 21.1סעיף 

 11.9-11.12בהתאם לאמור בסעיפים 
נבקש לשנות את המילים "על חשבונו" 

 במילים "על חשבון תקציב בית הספר."
 הסעיפים מדברים בעד עצמם

145.  

 10.13סעיף 
 32בעמ' 

נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף זה 
כדי לפטור את המועצה מהחובות 
המוטלות עליה על פי דין ונהלי משרד 

 החינוך.    

 השאלה לא ברורה ביחס לסעיף.

 

146.  

  12.1סעיף 

 12.2סעיף 
 34בעמ' 

נבקש לקבוע כי זכות המועצה תהיה 
בתיאום עם המפעיל ובהודעה מראש של 

יום לפחות לפני קיום הפעילות. כמו כן  14
נקבע להוסיף כי ככל שתתקיים פעילות 

תישא המועצה בעלויות הכרוכות  -כאמור
בה, וכן תישא לכל נזק שייגרם, ככל 

 בפעילות כאמור שהיא עורכת.  -שייגרם

 לעיל 51ראו תשובה לשאלה 

147.  

 13.5סעיף 
 35בעמ' 

נבקש להוסיף כי החלטה אשר תטיל על 
המועצה או על המפעיל עלויות כספיות 
נוספות מעבר לקבוע בהסכם תתקבל אך 

 ורק בהסכמת הצד עליו מוטלת העלות.

 . 

 לעיל 52ראו תשובה לשאלה 

148.  

סעיף 
, בעמ' 13.14

30 

נבקש להוסיף "ובלבד שהמועצה העבירה 
למפעיל את התשלומים שהיה עליה 

 להעביר על פי דין והנוהל. 
ככל הנראה השאלה מתייחסת לסעיף 

14.14 

 הבקשה נדחית

149.  

 13.19סעיף 
 31בעמ' 

נבקש לסייג את האמור, ולקבוע כי אין 
למנוע מהמפעיל גמישות  באמור כדי

 .6%התקציבית בשיעור 
 13.19אין סעיף 

ככל הנראה השאלה מתייחסת לסעיף 
14.19 

 הבקשה נדחית.

150.  

 14.2סעיף 

 38עמ' 

 3 -נבקש לשנות את הדרישה מרבעונים ו
פעמים בשנה , וזאת בהתאם לדרישות 
הדיווח החלות על המפעיל ולמחוק את 
הדרישה "זאת בהתאם לדרישות... של 

 המועצה".

 לעיל 59ראו מענה לשאלה 



151.  

סעיפים 
16.1 ,16.7 

  16.7 -ו

 . 114 ראו שאלה
 .114ראו מענה לשאלה 

152.  

ימים לפני חילוט  7נבקש התראה של  18סעיף 
 לעיל. 66ראו מענה לשאלה  הערבות כדי לתקן הפרה נטענת. 

153.  

 19.1סעיף 
 43בעמ' 

נבקש להחריג מהאמור עובדי בית ספר 
בבית  עובדי המנהלה המועסקים המועסקים על ידי המועצה. 

הספר הם עובדי הרשות לכל דבר 
 ועניין.

154.  

 19.6סעיף 
 44בעמ' 

נבקש להחריג מהאמור עובדי בית ספר 
המועסקים על ידי המועצה. כמו כן נבקש 
להוסיף כי חובת השיפוי תחול רק במקרה 

( המועצה 2( ניתן פסק דין חלוט )1)-ש
הודיעה למפעיל על כל דרישה ו/או תביעה 

( המועצה לא 3כלפיה ) וסייעה לו להתגונן
התפשרה ו/או הודתה בכל עובדה ללא 

 הסכמת במפעיל בכתב ומראש.

הבקשה ביחס לעובדי המנהלה 
המועסקים ע"י המועצה מתקבלת. 
השיפוי יהיה גם לכל הוצאה שתיגרם 

המפעיל למועצה כפועל יוצר לדרישה. 
או  דרישהיוכל לפעול לסילוק ה

התביעה בעצמו, על חשבונו ובלבד 
שנתן על כך הודעה בכתב למועצה על 
כוונתו לעשות זאת. לא תינתן הודעה 
כאמור, תשופה המועצה בגין כל 
הוצאה שתיגרם לה כפועל יוצא 

 בטיפול בתביעה.

155.  

 20.1סעיף 
 44בעמ' 

נבקש להבהיר כי אין באמור כדי לפטור 
ו את המועצה מאחריותה על פי דין. כמ

כן, מהקש להבהיר, כי אחריות המפעיל 
היא בכפוף לדין. כמו כן מבקש למחוק 

 את המלים "במישרין או בעקיפין".

 הבקשה נדחית

156.  

 20.2סעיף 
 44בעמ' 

נבקש להבהיר כי הסעיף מתייחס אך ורק 
לנזקים שהמפעיל אחראי להם לפי 

 החוזה.
 הבקשה נדחית

157.  

, 20.3סעיף 
בעמ'  20.5

44 

אין באמור כדי לפטור  נבקש להבהיר כי
את המועצה מאחריותה על פי דין. כמו כן 
נבקש להוסיף כי חובת השיפוי תחול רק 

( 2( ניתן פסק דין חלוט )1)-במקרה ש
המועצה הודיעה למפעיל על כל דרישה 

( 3ו/או תביעה וסייעה לו להתגונן כלפיה )
המועצה לא התפשרה ו/או הודתה בכל 

תב עובדה ללא הסכמת במפעיל בכ
 ומראש.

 הבקשה נדחית

158.  

 20.5סעיף 
  44בעמוד 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נבקש לציין, 
כי ההוצאות המשפטיות הן הוצאות 
משפטיות סבירות והן נובעות רק במקרה 
בו נקבע בפסק דין חלוט כי המפעיל 

 אחראי לנזק.

 הבקשה נדחית

159.  

 21.2סעיף 
  45בעמוד 

  מבוקש כי:

 . 3-מניין השנים ישונה ל

 

 הבקשה נדחית

160.  

 21.5סעיף 
 45בעמוד 

 מבוקש כי: 
 הבקשה נדחית



 יום" תמחקנה. 15"לפחות  המילים:

 

161.  

 24.1סעיף 
 46בעמ' 

נבקש לבטל סעיף זה, אשר מנוגד לנוהל.   
יום בלבד אינה  60כמו כן הודעה של 

 סבירה בנסיבות העניין. 
 לעיל. 2ראו תשובה לשאלה 

162.  

 24.2סעיף 
 46בעמ' 

נבקש למחוק את הסעיף, מאחר ומדובר 
 הבקשה נדחית במכרז לבית ספר אחד בלבד. 

163.  

 24.3סעיף 
 46בעמ' 

(. זכות הביטול 1)23נבקש למחוק סעיף 
נתן רק בנסיבות של הפרה יצריכה לה

יסודית. כמו כן, יש לצמצם את האמור 
( הואיל ולא יתכן שכל הוראות 4בסעיף )

 בהסכם המתייחסת לפעיל תהיה יסודית.  

 לעיל. 2ראו תשובה לשאלה 

164.  

 24.4סעיף , 
בעמ'  24.3

46  

נבקש לבטל את הסעיף, שהינו מנוגד 
 לעיל. 2ראו תשובה לשאלה  לנוהל. 

165.  

סעיף , 
בעמ'   25.11

46 

נבקש לבטל סעיף זה הנוגד את תקנת 
הציבור. לא יתכן שלמפעיל לא תהיה 
זכות ביטול עת המועצה מפרה הפרה 

 יסודית את ההסכם. 

הבקשה מקובלת, יחד עם זאת יובהר 
כי גם במקרה של הפרה יסודית של 
ההסכם מצד המועצה, המפעיל לא 
יהיה רשאי לבטל את ההסכם במהלך 

הלימודים והוא יידרש להודיע על שנת 
ביחס לשנת  01/03-הביטול עד ל

 הלימודים שלאחריה.

166.  

 27.1סעיף 
  48בעמוד 

נבקש כי הדבר יותנה בכך שההסבה 
 הבקשה מקובלת. כאמור לא פגעה בזכויות המפעיל. 

167.  

 5נספח ה' 
 58בעמוד 

 נבקש:

אישור רואה החשבון יהיה על  .1
 גבי נייר פירמה.

המשתתף  נבקש שגם הצהרת .2
תהיה על גבי נייר עם לוגו של 
המפעיל וזאת על מנת שאורה 
החשבון יוכל לסמן את 
ההצהרה עם חתימתו ולצרפה 

 לאישורו.
נבקש לשנות את כותרת  .3

האישור מ"אישור רואה חשבון" 
ל "אישור רו"ח של המציע 

 ".10/2020למכרז פומבי 
מאחר והצהרת המפעיל היא  .4

בנוגע להערת העסק החי נבקש 
שנות האישור רואה החשבון ל

"ניסיון בביצוע  את המילים
עבודות" במילים "הערת "עסק 
חי"" וזאת על מנת להתאימה 

 להצהרת המפעיל כאמור.

הבקשה מקובלת ובלבד שהנוסח  .1
 יהיה זהה לנוסח הכלול במכרז.

הבקשה מקובלת ובלבד שהנוסח  .2
 יהיה זהה לנוסח הכלול במכרז.

 הבקשה מקובלת. .3

  הבקשה מקובלת. .4

168.  

 6נספח ה' 
 59בעמוד 

נבקש כי האמור בטבלה יוכל להיות מוגש 
בטבלה נפרדת וזאת לאור ריבוי בתי 

 הספר.
 76ראו תשובה לשאלת הבהרה 

169.  

בשל ריבוי בתי הספר ועל מנת שנוכל  61-64עמוד 
לספק את כל המידע בצורה מקיפה נבקש 
כי כמו במכרזים אחרים נתונים אלה 

 76ראו תשובה לשאלת הבהרה 



טבלאות במכרז נתנו שלא במסגרת יי
אלא על בסיס מידע שיספק המציע. כמו 
כן, לאור האמור לעיל, מבקש כי מסמכים 
אלה יחתמו כל אחד בנפרד ולא כמפורט 
בנספח ו'. כאמור, האופן בו מוצג נספח ו' 
יקשה על המועצה לקבל מידע מלא 

 ומקיף.

170.  

האם הואיל ונספח ז' כולל הצעה כספית,  כללי
נדרש להגישו בנפרד במעטפה נפרדת. נא 

 הנחיותיכם בעניין. 
נספח ז' הינו טופס הצעת המחיר 
ובהתאם להוראות חוזר המנכ"ל יש 

 להגישו במעטפה נפרדת

171.  

 19, 11סעיף 
 59עמ' 

נבקש שהסכומים הנקובים בסעיף ב' יהיו 
כולל מע"מ וזאת מאחר והמפעיל הינו 

המע"מ  חל"צ אשר אינו יכול להזדכות על
ולכן הסכומים אותם מציין כהשקעות 

 כוללים מע"מ.

 הבקשה נדחית.

ככל שמדובר במפעיל שהינו תאגיד, 
סכום ההשקעות יהיה בתוספת מע"מ 

חל"צ או  וככל שמדובר במציע שהינו
עמותה סכום ההשקעות יהיה כולל 

 מע"מ.

172.  

הוספת 
 סעיף 

ביטוח המבנה הנערך ע"י המועצה יכלול 
תחלוף כלפי המפעיל והבאים וויתור על 

מטעמו, כמו כן, המועצה פוטרת את 
המפעיל והבאים מטעמו מאחריות בגין 

נזק שבגינו המועצה זכאית  לשיפוי על פי 
פוליסת הרכוש שהיא עורכת  )או 

תה זכאית לשיפוי בגינו אלמלא ישהי
ההשתתפות העצמית( הפטור כאמור לא 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".  

 

 קשה נדחיתהב

173.  

 -נספח ג'
אישור 
 ביטוח 

 הבעלותלתשומת לב -ביטוח רכוש
 -אש"ח 500נדרשת לבטח רכוש בסך של 

ול את עורך המכרז למה ץ לשאומלמ
ביטוח זה )סביר להניח  מתייחס סכום

 שלתכולה ולא למבנה(. 

)אובדן מסמכים(  301מבוקש להסיר קוד 
)אחריות צולבת( אשר אינם  302אשר  

 ם לביטוח רכוש. ירלוונטי

הכוונה לביטוח התכולה: ציוד, רכוש, 
 חומרי לימוד וציוד אלקטרוני

174.  

 -נספח ג'
אישור 
 ביטוח

 –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
כלי צמ"ה  -312מבוקש למחוק את קוד 

היות ואינו קשור לשירותי הפעלת 
 ביה"ס. 

 הבקשה נדחית.

175.  

 -נספח ג'
אישור 
 ביטוח

ובמקומו  302מבוקש להסיר את קוד 
 הבקשה נדחית .321להוסיף את קוד 

176.  

 -נספח ג'
אישור 
 ביטוח

בפירוט השירותים לאור חוזר המפקח 
ל ולהותיר קודים לנבקש להסיר את המ

 בלבד. 

 

 הבקשה נדחית.

המועצה תקבל אישור שיכלול את קוד 
 או את שניהם. 034או קוד  030



יוחלף בקוד  030כמו כן, מבוקש כי קוד 
034 . 

177.  

הבהרת 
המועצה 
לעניין 
 הסעות

 
מאחר ומדובר בתיכון אזורי ומרבית 
התלמידים מגיעים אל הלימודים 

, יובהר כי המפעיל מתחייב הסעותב
להפעיל את תכנית הלימודים ומערכת 
השעות בהתאם למערך ההיסעים של 
המועצה. ככל שהמפעיל יבקש לעשות 
שינוי בשעות הלימוד, הדבר דורש 

של המועצה  אישור מוקדם מראש
בשל  הצורך להתאים את מערך 

 ההיסעים.

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.  

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם 
המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, על בחשבון בהגשת הצעתו. 

 להצעתו במכרז.

עם המציע הזוכה ייחתם נספח להסכם שיחיל את כל ההבהרות שנערכו במסגרת מסמך זה על 
 הוראות ההסכם.

 

 אבוחצירה עינבעו"ד       

 חוזים ומכרזים  מנהלת מחלקת

 מועצה אזורית חבל מודיעין    

 חתימה:_________________________ המשתתף : _____________________ םש

 

 

 

 מתוקן-3נספח ה'

 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  .1
והתקנות לפיו )להלן  2001  -למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 . 10/2020החוק(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'  -

 מי או/ו המפעיל כימצהיר הנני הח"מ,___________________________________  .2
יועסקו בכפוף לכל דין, לרבות  מעובדיו מי או/ו שלו החתימה ממורשי מי או/ו ממנהליו

המצאת אישור משטרה בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 
 . . המפעיל יוודא כי בידיו האישורים הנדרשים2001 –מסוימים, תשס"א 



________________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות הנני הח"מ,_______ .3
החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות 

 החוק, לשמור את 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.

 :חתימת עו"ד

  

    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת                                                   תאריך  שם        עו"ד     

  



 מתוקן-5נספח ה' 

 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 שם המשתתף: ___________________________________ תאריך:______________

 :כדלקמן להצהיר הרינו

לא נכללה הערת "עסק חי" או כל הסתייגות של עורך  2017-2018בדו"חות כספיים של המציע בשנים  .1
הדו"ח ביחס 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 
. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 2017-2018בדבר הדו"חות הכספיים לשנים הצהרת המשתתף 

 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

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 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 .2017-2018 בדבר הדוחות הכספיים לשניםהמשתתף בדבר 

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

 התקינה בעתיד הנראה לעין.  

   תאריך: __________
 

                              

_________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                

 

 

 



 

 

 


