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בתי לניהול והפעלת "( מזמינה בזאת הצעות יהיעירה)להלן: "  שמונה קרייתעיריית  .1

ל סמ "אולפנית", 240218 ל מוסדסמ "המתמיד" ,240010 ל מוסדסמ "דנציגר"הספר 

בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות "(, הספר תיב)להלן: " .442897 מוסד

 . זה המפורטים במסמכי מכרז

 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז  .2

עירייה )לאחר משרדי האו ב ,באתר האינטרנט של העירייה ניתן לרכושלחתום, 

שלא יוחזר לרוכש,  ₪ 5,000תשלום בסך של  תמורת  (,050-8675058תיאום טלפוני 

 .קריית שמונהעיריית וישולם  לפקודת 

 

במעמד רכישת המסמכים את שם המשתתף, כתובת מלאה, מספר  כל רוכש ימסור .3

 טלפון ופקס, כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז ותפקידו.

 

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בכל צורה  .4

שתהא  ₪ 50,000  בסכום של עירייה לטובת הבנוסח המצורף לתנאי מכרז זה,  ,שהיא

 .31.12.2020 בתוקף עד ליום

 

. ההשתתפות במפגש בתיאום בלבדמפגש מציעים יערך, לפי שיקול דעת העירייה,  .5

 מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז. אינה חובה, ו אינה ובסיור מציעים

 

וכל מסמכי המכרז, כשהם מושלמים וחתומים ע"י מגיש ההצעה לפי כל  את ההצעה .6

ל, "לשכת המנכשב לתיבת המכרזיםלהגיש במסמכי המכרז, יש  לותהכלוההוראות 

מיום יאוחר  לא  במסירה אישית  ,קריית שמונה 37הרצל ברח' במשרדי העירייה, 

לא יתקבלו הצעות שיוגשו   .אין לשלוח את ההצעות בדואר .12:00 בשעה 202005/03/

 . לאחר המועד האמור

 

 בבניין העירייה, ה יתקיימוייעירהמקצועית של הבפני ועדת הבחינה מצגות המציעים  .7

 כפי שתימסר לכל מגיש הצעה בנפרד.בשעה , 10:00משעה  החל 05/05/2020 ביום

 

באמצעות פניה יוכלו המציעים לקבל  ,כל הנוגע למכרז זהביחס ל מידע והסבר נוסף .8

לא יאוחר  ,זאת ilanlev@k-8.co.il דוא"ל:למחלקת מכרזים של העירייה בבכתב 

 .12:00בשעה  26/04/2020  מיום

 

 .מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא היעיריאין ה .9
 

 .4/2019המכרז כפוף לאישור משרד החינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .10

 

______________________ 

 אביחי שטרן עו''ד          

 קריית שמונהראש עיריית             
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 מסמך א'
 

 קריית שמונהעיריית  

  21/2020מכרז פומבי '

 442897, אולפנית ס.מ 240218המתמיד ס.מ בית ספר  ,240010דנציגר ס.מ ת ספר ילהפעלת ב

 

 הוראות למשתתפים במכרז

 

 כללי

 

שעניינו ניהול  "( מזמינה בזה הצעות למכרזהיעיריה)להלן: " קריית שמונה עיריית .1

אולפנית ס.מ ו, 240218המתמיד ס.מ בית ספר  ,240010דנציגר ס.מ ת ספר בי והפעלת

בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי "( הספר בתי)להלן: " .442897

 "(.החוזההמכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחיו, בפרט )להלן: "

 המדינה והרשותחטיבת הביניים נשארת בבעלות  הזוכה יקבל זכות על חטיבה עליונה.

. למען הסר ותמוסד םיקבל זכות "מפעיל" בחטיבת הביניים שהיא חלק מאות והזוכה

ספק, המשמעות של "גוף מפעיל" בהקשר זה, היא העסקת עובדי המנהל והוצאות סל 

 תלמיד בחטיבת הביניים ובכל מקרה לא העסקת עובדי הוראה בחטיבת הביניים.

 

 תנאי, לחוזה 2 סעיף להוראות שבהתאם לכך מופנית במכרז המשתתפים לב תשומת .2

 בתי  על הבעלות להעברת החינוך משרד אישור קבלת הינו לתוקפו החוזה לכניסת מתלה

 .  במכרז לזוכה הספר בתי להפעלת רישיון ומתן הספר

 

  הספר כדלקמן: תיההצעות המוגשות יתייחסו להפעלה של ב .3
 
 

 בתישם 
 הספר

סמל 
 מוסד

מספר 
תלמידים 

 "פתשבשנת 
 חט"ע  

מספר 
תלמידים 

 תש"פבשנת 
 חט"ב

 סטטוס רישוי

 31/08/2023 89 55 240218 המתמיד

 31/08/2021 679 556 240010 דנציגר

 31/08/2023 93 86 442897 אולפנית

 

בהתאם להוראות כל דין, הוראות נוהלי  הספר בתיעל הזוכה במכרז יהיה להפעיל את  .4

 משרד החינוך, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 

 הספר. בתיהמפעיל יקבל זכות שימוש בכל מתחם  .5
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 תקופת ההתקשרות .6

 

 1מתאריך  "אפהחל מתחילת שנת הלימודים תש שנים 5 -תקופת ההתקשרות תהא ל

אופציה לחדש את תקופת בלבד  ,לעירייה.  2025 לאוגוסט 31ועד תאריך  2020 לספטמבר

העיריה תודיע על כוונתה בנוגע למימוש האופציה לא  .שנים 5בת  נוספת ההחוזה לתקופ

בתנאים המפורטים לעניין זה מימוש האופציה יעשה   2024לדצמבר  31יאוחר מתאריך 

)להלן:  כפוף לאישור מועצת העיר ולאישור משרד הפניםהוא ו בחוזה ההתקשרות

 "(.תקופת החוזה"

 

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז

 

 :המכרז הליכי לקיום הזמנים ולוחות המועדים את המרכזת טבלה להלן .7

 

 ההוראות בכתב סעיף פעולה

 במכרז למשתתפים

 שעה ביצוע מועד

 מפגש מועד

 מציעים וסיור

לפי תיאום  70 

 מראש

 

 האחרון המועד

 שאלות להגשת

 הבהרה

 19,72 26/04/2020  12:00 

 האחרון המועד

 הצעות להגשת

 למכרז

 50 03/05/2020  12:00 

 קיום מועד

  המציעים מצגות

 10:00 -החל מ  05/05/2020 71 

תישלח הודעה בדבר 

 השעה לכל מציע

 תוקף מועד

 להצעה הערבות

  31.12.2020 - 

 

תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  עירייהה 7.1

המועדים הנקובים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או 

ה, וישלחו ייעיריותר. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של ה

ועדים על המ .פרטים במעמד רכישת מסמכי המכרז היעירילכל מי שמסר ל

ה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו ייעירהחדשים שיקבעו על ידי ה

על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל משום 

ה למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים ייעירהתחייבות ו/או הבטחה של ה

 ארכה כלשהי. היעיריבמכרז זכות לדרוש מה

 

, כדי זה ה להאריך מועדים, בהתאם לסעיףייעיריהיה במימוש זכותה של הלא  7.2

ה על ייעירלגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה ל

פי מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים 

שן של זכויות מימו-מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי

 זה. בהתאם להוראות סעיף  עירייה ה
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 תנאי סף להשתתפות במכרז

 

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע שמתקיימים בו, במועד האחרון  .8

ואשר ימציא יחד עם  המפורטים להלן כל התנאים המצטבריםלהגשת הצעות למכרז, 

 הצעתו את המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן: 

 

הספר בהתאם לדרישות  בתיבמכרז מתחייב בהצעתו להפעיל את הזוכה  .א

 111–הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט

והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח  190–והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג

והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד 

אף עדכונו כפי שיעשה  -לעניין שכר (נאי שכר חינוך, תוך מחויבות לתנאי העסקה ות

על פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים כפי , (מזמן לזמן

שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, התקפים והחלים, וכפי 

)לגבי סעיף זה בלבד, יש לחתום בצד הסעיף וחתימת  .שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן

 המציע תהווה הסכמה לכך כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות סעיף זה(.  

 

 

ויש ברשותו אישור כי הינו רשום כדין בכל מרשם המציע הוא גוף מאוגד על פי דין,  .ב

 יש לצרף להצעה, אישור על הרישום כאמור.  כל דין. לדרישות רשמי בהתאם 
 

ניתן לו אישור ניהול תקין תקף ר, אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבו .ג

במקרה זה, יש לצרף אישור ניהול תקין  .ע"י הגורם המתאים ברשות התאגידים

 תקף. 
 

המציע הגיש דוחות כספיים תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם  .ד

הערת "עסק חי", או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולתו של הגוף לעמוד 

 .בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין
 

 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאותעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק ב .ה

 .המכרז למסמכי המצורפים בתצהירים כמפורט
 

 (3) שלושה לפחות( פתש" טתשע") נות הלימודים האחרונות שתי שהמציע הפעיל ב .ו

מוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבכולם יחד 

תלמידים  800-ובחטיבה עליונה  תלמידים 800התחנכו מידי שנת לימודים לפחות 

  .בחטיבת ביניים
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לא הוגש  אשר מסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז, )שבע( השנים האחרונות 7-ב .ז

נגד התאגיד המציע או נגד מי ממנהליו )דירקטורים, מנכ"ל, חשב ומנהל פדגוגי( כתב 

אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם 

, או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה 1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

ורשעו, כולם או מי מהם, בעבירה כזו במהלך באלימות או בעבירת מרמה, ולא ה

 התקופה האמורה. 

 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים. .ח

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .ט

 המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש להבטחת הצעתו. .י

 להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן: .יא

כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים 

, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, שיתקיימו במציע עצמו יםחייבבמסמכי המכרז, 

לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש 

 הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.

 

 המכרזסמכי מ

מסמכי המכרז, אשר לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה,  .9

 "(:מסמכי המכרזהם אלה )לעיל ולהלן: "

 

 ;הוראות למשתתפים במכרז –' אמסמך  (א)

 פרטי המציע; –' ב מסמך (ב)

 ;ערבות בנקאית –' ג מסמך (ג)

 ;הצהרת המשתתף – 'ד מסמך (ד)

 ;  1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף לפי תצהיר –( 1 ה' מסמך (ה)

 ( תצהיר אי פשיטת רגל והיעדר תביעות2מסמך ה' ) 

 טופס הצעה כספית; –' ו מסמך (ו)

 ; פירוט בתי ספר המופעלים על ידי המציע –' ז מסמך (ז)

 ת המציע;יוהתחייבו –  'חמסמך  (ח)

 ; חוזה התקשרות -  ט' מסמך (ט)

 ;4/2019חוזר מנכ"ל משרד החינוך   -מסמך י'  (י)

 כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. (יא)

 

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות  .10

כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון 

ולפיכך אין לראות בעובדה שמסמכי המכרז הוכנו על ל של "פרשנות נגד המנסח", הכול

 כלי עזר כלשהו בפרשנותם נגדה. יהיעירידי ה

 

 יהיעיראם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה ה .11

רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש 

העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או 

ה. כל סתירה ו/או אי התאמה עירימאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי ה

הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין 

 ה.עיריהמרחיב את חובות המציע או את זכויות ה
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ה רשאית לשנות מעת לעת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, את מסמכי עיריה .12

נוי תנאים קיימים ו/או מכל סיבה אחרת. כל שינוי יהמכרז, לצורך הוספה, ביטול או ש

שרכש את מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת הצעות,  יועבר לידיעתו של מי

ומסמכים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויקבלו עדיפות על פני מסמכים 

 קודמים.

 

ם לשם הכנת יה. המסמכים מושאלים לרוכשעיריכל מסמכי המכרז הנם רכושה של ה .13

ולא למטרה אחרת כלשהי. על רוכש מסמכי המכרז להחזיר מסמכים והגשתם הצעתם 

ל, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, ואין הוא רשאי להעתיק הכולאלה, כולם ללא יוצא מן 

המציע יפצה ו/או ישפה אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

בקשר עם אי החזרת המסמכים  לעירייהבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  העירייהאת 

ו/או שימוש שעשה המציע במסמכים שלא לצרכי המכרז ו/או העברתם לצד לעירייה 

 שלישי.

 

 כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. .14

  

 או בלשכת מנכ''ל בעירייה העיריהבאתר האינטרנט של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .15

 יוחזרו. , שלא₪ 5,000 לאחר תשלום של 

  

לבין הוראות כתב  '(טמסמך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות החוזה ) .16

 הוראות זה, יגברו ויחולו הוראות החוזה.
 

 א. ועדת בחינה מקצועית 16

''מ ראש העיר, מחזיק תיק ההצעות יבדקו בידי ועדת בחינה מקצועית  בראשות מ .א

 ת משרד החינוך. /גמנהלת אגף החינוך, גזברית העירייה, ונצי, החינוך

 יו''ר הוועדה רשאי להחליף חברים בוועדה המקצועית, מכל טעם שהוא, ובכל מועד.  .ב

יו''ר הועדה רשאי להודיע כי הוועדה תתכנס כולה, או חלקה, באמצעות קישורים  .ג

 מרחוק.

ניקוד רכיב האיכות יעשה בידי חברי ועדת הבחינה, כאשר לכל חבר/ה בוועדה מספר  .ד

 ניקוד שווה. 

 החלטות ועדת הבחינה המקצועית יובאו בפני ועדת המכרזים.  .ה

המשתתפים במכרז יוכלו לעיין בניקוד הסופי של הוועדה המקצועית, אולם לא יוכלו  .ו

 ועדה המקצועית.לעיין בניקוד האיכות שנקבע בידי כל חבר/ה בו
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 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים

 

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם  .17

אינם מכילים סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז, וינקוט בכל 

ה עיריההתקשרות עם ההאמצעים האחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי 

 .הספר בתילהפעלת 

ה עקב עיריהזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי ה

ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים להפעלת ביה"ס ולקיום יתר -הכרת ו/או אי-אי

 .התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז

 

בהתאם להוראותיו יימסרו למעוניינים ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה  .18

 באופן המפורט להלן בהוראות אלו.

 

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק -אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי .19

בהם, עליו להודיע על כך בכתב,  ליםהכלוכלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט 

במידת הצורך תימסרנה  .12:00בשעה  26/04/2020 מיוםה עד לא יאוחר יעירישיימסר ל

תשובות בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן 

 חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי המכרז.

 

מיוזמתה הבהרות  לתתה יעירילעיל, מוסמכת ה 18-ו 11מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .20

לאמור במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל 

ה מיוזמתה עיריהתשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי ההמשתתפים. 

ה. הפרסום באתר האינטרנט יעיריו/או כמענה לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של ה

לו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על יחשב, לכל דבר וענין, כאי

ה רשאית, עיריהמשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף תהיה ה

אך לא חייבת, להפיץ את התשובות וההבהרות באמצעות הפקסימיליה או בדואר 

ה כאמור עירילצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם ה חייבכל מציע  אלקטרוני.

 והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כשהן חתומות על ידולעיל, 

 

למען הסר ספק מובהר בזה שרק הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, תיקוני  .21

"מסמכי  –לעיל שנמסרו בכתב )להלן  19-ו 18, 11טעויות ושינויים כאמור בסעיפים 

התאמה בין הוראה -כל מקרה של סתירה ו/או איה, כאשר בעיריהבהרות"( יחייבו את ה

כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות כוחן של האחרונות יהיה 

עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמך הבהרות מסוים לבין הוראה במסמך 

במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף.  לההכלוכוחה של ההוראה  –הבהרות אחר 

פה למשתתפים -לא תישא באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל העירייה

 .במכרז, ואלה לא יחייבו אותה
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 מילוי מסמכי המכרז 

 

 :)תקורה( דמי ניהול

 

הזוכה במכרז, יהא זכאי כנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו,  .22

בשיעור שהוצע על    בגין החטיבה העליונה תקורה מתוך סך התקצוב של משרד החינוךל

הספר  בתיכמפורט בחוזה. מובהר כי התקורה תהווה חלק מתקציב  הכולידו במכרז, 

תקציבי המאושר  והיא תחושב מתוך ההכנסות שיועברו ע"י משרד החינוך בלבד בנטרול 

מתוך תקציבי משרד החינוך בלבד ולא מתוך  תחושב התקורה פיתוח .  למען הסר ספק  

ו/או תשלומי הורים ו/או תקציבים אחרים המועברים  קריית שמונההשתתפות עיריית 

לא תתאפשר גביית תקורה מתוספות תקציביות אשר אינם בבסיס התקן או  הספר. בתיל

ספת בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת התו

 הספציפית ובהתאם לאישור שיינתן. 

 

לא יגבה המפעיל תקורות כלשהן מהתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך עבור  .23

 חטיבות הביניים.

 

. הצעה המהווה תקורה בשיעור 6%מובהר כי לא ניתן להציע תקורה בשיעור העולה על  .24

המציעים את שיעור התקורה תיפסל על הסף.   בטופס הצעת המחיר, יציינו  % 6העולה על 

המבוקש על ידם  וכן את סכום ההשקעה הכספית המוצעת על ידם להשקעה נוספת 

 .ממשאביהם הפרטיים במוסד החינוך

 

מובהר כי התקורה כאמור הינה תמורה מלאה וסופית בגין כל שירותי המטה  התפעוליים  .25

סיוע וליווי פדגוגי לרבות שימוש במערכת מידע, והפדגוגיים המסופקים ע"י המפעיל 

 והכשרת מנהלים ועובדי הוראה.

 

 

 הקצאת שעות:

 

בהתאם להנחיות של משרד החינוך אך לא להקצות בפועל שעות הוראה  המציע מתחייב .26

מהתקן הידוע והעתידי של משרד ציע המפעיל בניכוי שיעור התקורה שה 100% מפחות 

 בכפוף להנחיות של משרד החינוך. החינוך

 

 העיריההשתתפות 

 

  יה יהשתתפות העיר .27

 

 אולפנית המתמיד דנציגר 

חטיבת ביניים 

 בש"ח

900 1,490 1,350 

חטיבה עליונה 

 בש"ח 

650 

 

1,390 1,060 
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מוטלת  קריית שמונה תושביהאחריות על גביית אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידים שאינם  .28

  על המפעיל בלבד.

 

בעלויות תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים  תישאהעירייה  .29

 קיום תקין של שגרת הלימודים, כפי שיפורטו בדוח תיקון ליקויים בתיק משתתף.

 

בעלויות הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד  תישאהעירייה  .30

 החינוך 
 

 לפי סעיףה יעיריההמחושבת של שתתפות האת הת וכוללת סופי ההשתתפות כאמור הינה .31

 כדלקמן: 04.2019חוזר מנכ"ל ל 2.6

, השירותים והסיוע המנהלשל עלות עובדי  100%-ל תיבהשלמת תקצוב נורמטי 31.1

)מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לבורנטים בחינוך עיוני 

 וטכנולוגי וסייעות(.

של תקציבי  תיבשירותים, תוך השלמה נורמטיהשתתפות באחזקה שוטפת של  31.2

 משרד החינוך )לרבות אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה(.

תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש  31.3

 הספר. בתיהשנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים ב

 

מתייחסים להוצאות החשמל והמים  27ים בסעיף יובהר כי סכומי ההשתתפות המצוינ

הידועות בשלוש השנים האחרונות. העיריה שומרת לעצמה את הזכות לבחון  ולעדכן את 

סכומי ההשתתפות ככל שעלויות אלו יפחתו, לרבות עקב ביצוע התייעלות אנרגטית כגון  

 התקנת לוחות סולריים וכיו"ב.

  נת לימודים.בחינה של הוצאות אלו תבוצע בתום כל ש

 

הזכאים להסעה בהתאם  בעלות הסעות התלמידים, שאית היהעירי ,בנוסף לאמור .32

יה תמשיך להיות יהספר. העיר בתילקריטריונים של משרד החינוך,  ובעלות המאבטחים ב

 .פנים בהתאמה ןלביטחומשרד המשרד החינוך ומתוקצבת בין ההסעות והמאבטחים ע"י 

 

שא העירייה בשום השתתפות נוספת ילא תעיף "השתתפות העירייה" למעט האמור בס .33

 בין בכסף ובין בשווה כסף .

 

 העסקת עובדי הוראה ועובדי מנהל 

 

 .דרכא( בתי הספר נשוא המכרז הופעלו ע"י 2020) תש"פידוע למציע שעד וכולל שנה"ל  .34

 

הזוכה יועברו כל עובדי ההוראה להעסקה הישירה של פ"א החל משנת לימודים תש .35

 בהתאם להוראות נוהל רישוי של משרד החינוך וההסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה.

עובדי  .ייקלטו להעסקה ע"י המפעיל בלבדשאינם עובדי עירייה ועובדי סיוע  מנהלהעובדי  .36

ימשיכו להיות המועסקים נכון למועד ביצוע המכרז על ידי העירייה ועובדי סיוע מנהלה 

 27כרם של עובדים אלו יקוזז מסך השתתפות העיריה האמור בסעיף מועסקים על ידה וש

   לעיל.
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 נוספות הוראות

 

אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס,  .37

" על הרישום שרוצים לתקן, xבמקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "

 ולכתוב מחדש בעט.

 

לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף אין  .38

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר נתבקש במפורש 

במסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים, ובמקרה שלדעת 

 ה.עלול הוא לפסול את ההצע –ה הוא מהותי עיריה

 

בעת העיון בהצעתו מידע, נתונים  מן המציעה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ייעירה .39

והסברים בכל עניין הקשור בהצעתו, והמציע יהיה חייב למסור את הנתונים, ההסברים 

ה רשאית לבחון עם המציע עיריכן תהיה הכמו ה או למי מטעמה. ייעירוהניתוחים האלה ל

הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות. אם הצעתו אינה מבוססת על 

ה ו/או למי מטעמה הסברים ונתונים כאמור להנחת דעתה, ייעיראם יסרב המציע למסור ל

 ה רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה.ייעירתהיה ה
 

 

 

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת מסמכים ואישורים

 

, לרבות על עמודי הוראות אלו ועל החוזה כל מסמך ממסמכי המכרזעל המציע לחתום על  .40

יישא חתימה של המציע. הצעה שלא תהיה חתומה  כל עמוד במסמכי המכרזונספחיו. 

 במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על ידי המציע כמפורט להלן לא תובא לדיון.

 

ם התאגיד המציע, בצירוף חותמת התאגיד על מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטע

אישור עדכני של רו"ח או עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החתימה בשמו ויצורף 

וסמכותם של מורשי החתימה לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם 

 לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

 

אישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ו .41

 המכרז:

 

  9 בסעיף כל הנספחים המפורטים. 

 

 מסמכי יסוד: 

 

 עותק מתעודת ההתאגדות. (א)

 אם קיים(. -תקנון )ותזכיר  (ב)
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 הספר בתי רישיונות לרבות, הסף בתנאי המציע של עמידתו להוכחת מסמכים 

 .המציע ידי על המופעלים

  על ניהול תקיןאישור  -במידה והמציע הינו עמותה. 

 המצגת תוגש באמצעות קובץ ממוחשב + עותק מודפס.המציע מצגת על פעילות . 

 57.1.4כמפורט בסעיף  מסמכים פדגוגיים. 

  חתומות על ידי המציעלמכרזתשובות לשאלות הבהרה , .  

  המעידה על רכישת מסמכי המכרז )אפשר לצרף גם צילום של  על שם המציעקבלה

 הקבלה(.

 

ל, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע, הכולכל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן 

 .מקור + העתק

 

מציע שלא ימלא את כל הפרטים הנדרשים, כאמור, ו/או לא יצרף את המסמכים 

 לפסול הצעתו. העירייההמבוקשים, רשאית 

 

 

 

 ערבות להצעה

 

, שהוצאה מסמך ג'בנוסח המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי,  .42

לא צמוד, ואשר תוקפה יהיה עד ליום   ₪ 50,000ה, בסכום של עיריעבורו לטובת ה

לא יתקבלו כערבות.  ערבות חברת ביטוח, המחאות פרטיות לבנק או שטרות  .31.12.2020

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע. הערבות תהיה בלתי מותנית 

 העיריה.צדדית של -וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד

 

הצעה שלא צורפה אליה ערבות כאמור לעיל, או שצורפה אליה ערבות שאינה תואמת 

 תידון כלל. את האמור לעיל, תיפסל על הסף ולא

 

את למציע ה יעיריר הזיאם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תח .43

 .לאחר חתימת הזוכה על החוזה שטר הערבות 

 

)שבעה( ימים מהיום שהמציע יחתום  7אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך  .44

בהתאם להוראות  על החוזה, וימציא ערבות לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים

 החוזה.

ה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא יעיריאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי ה .45

ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד 

ה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה, ייעירהמפורט להלן, תהיה ה

ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו של המציע ומסירת ביצוען לכיסוי 

למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, וכל 

ה לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו עיריזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ה

 יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל.
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 תוקף ההצעה

 

)תשעים( יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .46

, יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת תוקף העירייהבמכרז. אם יידרש לכך בכתב ע"י 

לעיל, עד לקבלת החלטה סופית במכרז. מציע שלא  45הערבות להצעה, כאמור בסעיף 

 ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרז.יאריך ערבותו כאמור 

 

 

 

 והמועד להגשתן הגשת ההצעותאופן 

 

על המציעים להגיש במסגרת ההצעה את כל האישורים והמסמכים המעידים על עמידה  .47

 בדרישות כל דין.

 
פרטי המכרז. ההצעה יהיו רשומים שעל גביה  וחתומה,סגורה ההצעה תוגש במעטפה  .48

ה את כל מסמכי יעירייחד עם ההצעה יחזיר המציע ל עותקים )מקור + העתק(. 2-תוגש ב

  המכרז.

 

מפורשות כי את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות, מעטפה אחת תכלול את  מודגש .49

את כל יתר ההצעה ומסמכי המכרז החתומים על  לותכלהצעת המחיר והמעטפה הנוספת 

 הצעת מיתר מסמכי המכרז. ונפרדת סגורה במעטפה יוגשו המחיר הצעות ידי המציע.

בפרוטוקול במועד פתיחת ההצעות, אך הועדה לא תבחן את הצעת  םותירשהמחיר תפתח 

 המחיר בשלב זה, אלא לאחר בחינת ההצעה בהיבט האיכותי.

 

במסמך זה, צריכה  לותהכלוההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות  .50

קריית  ,37הרצל  ברח'  העירייההמכרזים שבמשרדי לתיבת  במסירה אישית להגיע

המועד האחרון להגשת ההצעות " –להלן ) 0012:בשעה  202005/03/עד יום  שמונה

 .אין לשלוח את ההצעות בדואר"(. למכרז

 

לא תובא  –לעיל  48-50כל הצעה שלא תגיע לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 

 לדיון.
 

 הוצאות

 

שהוא, בקשר להשתתפותו  ומיןכל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג  .51

 .העירייהבמכרז, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת 

ה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, עיריה

או  ₪ 5,000י רכישת מסמכי המכרז בסך לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמ

 הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. 
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 בחינת ההצעות
 

 המחיר יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת. הצעות  .52

 שלבי:-בחינת ההצעות במכרז ובחינת הזוכה בו תתבצע במהלך תלת .53

בשלב זה ייבדקו המסמכים השונים שצורפו למעטפה, שלמותם ונכונותם  - שלב א 53.1

 וכן תבחן עמידה של כל הצעה בתנאי הסף.

 לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות -שלב ב  53.2

. תנאי מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון בידי ועדה מקצועית

לפחות  75וציון של  80-איכות משוקלל של כל מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מ

מרכיבי (בכל אחד מהרכיבים של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרו כחובה 

 התמונה החינוכית(.

את ציון פחות להצעות המחיר של המציעים שקיבלו לאחר מכן, תבחן  -שלב ג  53.3

 לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז.  53.2האיכות המינימאלי כמפורט בסעיף 

   

 תבחר את הזוכה על פי אמות המידה הבאות: העירייה .54

 (נקודות 85)מקסימום  – איכותפרמטר  54.1

 : הכולל מהציון %10 - המציע יסיוןנ 54.1.1

 ניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך 

 1% שנות ניסיון 1-3
 5% שנות ניסיון 4-6

 10% שנות ניסיון 7-10

 מהציון הכולל. %5  -הינו מוסד ללא כוונת רווח  המציע                     

 :  הכולל מהציון %05 – חינוכית מונהת 54.1.2

 

ך מתוך הציון ייחושב בהתאם למודל השוואתי של משרד החינו  50%

 משקל שיינתן לכל פרמטר: להלן)מחוון משרד החינוך( 
  

משקל   פרמטר
  באחוזים

 9 זכאות לבגרות
 9 מצטיינים בבגרות

 6 ניגשים לחמש יח"ל במתמטיקה
 6 ניגשים לחמש יח"ל באנגלית

 4 טוהר הבחינות
 4 מניעת נשירה

 4 גיוס ושירות לאומי
 4 שילוב

 4 מעורבות באלימותאי 
 50 סה"כ
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 :עפ"י חלוקה הבאה   20% 54.1.3

 

 : נקודות 15 הכספי ההיבט פרמטר 54.2

 

 נקודות 5 – אחוז התקורה שתגבה הבעלות מהחטיבה העליונה 54.2.1

 
 94%בכל מקרה לכל הפחות  .6%אחוז התקורה המקסימלי לא יעלה על 

מהתקציב הכולל ומשעות ההוראה של החטיבה העליונה יושקעו בבית 

. מציע אשר יציע את אחוז התקורה 4/2019הספר, כאמור בחוזר מנכ"ל 

ואילו יתר המציעים הנמוך ביותר יקבל את מלוא הנקודות בסעיף זה 

 .  ביחס אליוינוקדו 

 על המציע לציין במסמך ו' את שיעור התקורה המוצע על ידו   

 

 נקודות    3 -השקעות נוספות של המציע  לתשתיות ומבנים  54.2.2

 יעל המציע לצרף התחייבות להשקעה  לתשתיות ומבנים , החתומה ע"

החתימה, בבית הספר הספציפי נשוא המכרז, מכספי התקורה  מורשי

 % הגשה לצורך ציון קריטריון
נסיון מוכח של המציע בניהול בתי ספר 

שונים זה מזה ובתי ספר שבהם 
מתחנכים תלמידים בעלי יכולות וצרכים 

שונים, ובכלל זה תלמידים הנזקקים 
 לטיפוח 

המציע יצרף תיאור בתי הספר 
המופעלים על ידו תוך 

התייחסות לשונות במדד 
 הטיפוח 

5% 

השתתפות של בתי הספר בבעלותו 
וניהולו של המציע בתוכניות למצויינות 

  של משרד החינוך 

תיאור תמציתי  המציע יצרף 
 של התוכניות

5% 

שקיפות ידע ותהליכי ניהול מול מנהלי 
בתי ספר, הרשויות, משרד החינוך 

 וגורמי חוץ

המציע ייצרף להצעתו תיאור 
תמציתי של תהליכי העבודה 

מול ניהול בבתי הספר. 
במסגרת הראיון יציג המציע 
דוגמאות לדוחו"ת ניהוליים 

המועברים על ידו לעיריה תוך 
התייחסות הן להיבטים 
פדגוגיים והן להיבטים 

 תקציביים

5% 

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

המציע יצרף במסגרת הצעתו 
למכרז את המודל הפדגוגי 

ליישום דרכי  המוצע על ידו
הוראה, למידה והערכה 

  .  נציגי העירייהחדשניות
ייבחנו את המודל המוצע 

 וינקדו אותו ע"פ התרשמותם.

5% 

 20%   סה"כ
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המותרת על ידי המשרד לבעלות או ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין, 

 שלא מכספי משרד החינוך או כספי משתתפים )תשלומי הורים(. 

יודגש, שמדובר על השקעות פרטניות בבית הספר ולא זקיפה של הוצאות 

הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בית  מטה לטובת בית הספר. למען

הספר מניידת בין מוסדות חינוך אינם יכולים להיכלל בניקוד העודף שלה 

 לעניין זה. 

על המציע לציין במסמך ו' את סכומי ההשקעה השנתית הנוספת המוצעת 

 לתשתיות ומבניםעל ידו  

 

 נקודות 7 - השקעות נוספות של המציע לפדגוגיה 54.2.3

מורשי  יבפדגוגיה , החתומה ע" התחייבות להשקעהעל המציע לצרף 

המכרז, מכספי התקורה  ינשוא יםהספר הספציפי יהחתימה, בבת

המותרת על ידי המשרד לבעלות או ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין, 

שלא מכספי משרד החינוך או כספי משתתפים )תשלומי הורים(. יודגש, 

ולא זקיפה של הוצאות מטה  הספר ישמדובר על השקעות פרטניות בבת

הספר  יהספר. למען הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בת ילטובת בבת

מניידת בין מוסדות חינוך אינם יכולים להיכלל בניקוד העודף שלה לעניין 

 זה. 

סכומי ההשקעה השנתית ההשקעה סכומי לציין במסמך ו' את על המציע 

 לפדגוגיה הנוספת המוצעת על ידו

 

המציע יתבקש להציג מקורות תקציביים להשקעות המוצעות על ידו  54.2.4

 לעיל.  54.2.3ו  54.2.2בסעיפים 

 

 הוראות שונות

 

יה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע יבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהעיר .55

פי שיקול דעתה המלא, לל ושהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכ

 ובתנאים שתקבע.בדרך 

 

  –העיריה שומרת לעצמה את הזכות  .56

 

ל לפי שיקול דעתה ולבטל את המכרז, הכאו לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן  56.1

יה חייבת לפצות את יהבלעדי והמוחלט; במקרה של ביטול המכרז לא תהיה העיר

 המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו. 

 

אך לא לעיל, תהיה העיריה רשאית,  56.1סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב 56.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות חייבת 

 הבאות:

 

 העירייה, באופן המצדיק לדעת העירייהחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי  56.2.1

 את ביטול המכרז;
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ביניהם קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו  56.2.2

את ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה 

 שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. על פי דין או

 

יה שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי יהתברר לעיר 56.2.3

המכרז, או הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או 

 התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים.שהכנת מסמכי המכרז 

 

, לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילהלמסור את הפעלת ביה"ס  56.3

 אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.

 

לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל  56.4

המציע הבהרות והסברים ן רוש מזה אודות עברם וניסיונם, וכן את הזכות לד

 להצעתו.
 

 אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .57

 

בהגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת  .58

בדיקות וחקירות כאמור. מציע שימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון העיריה, 

או מידע ו/או מידע חלקי ו/בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון 

יה רשאית לפסול את הצעתו ויחולו לגביו יעיריה או למי מטעמה,  תהיה הימטעה לעיר

יה ללא דיחוי אודות כל יכן מתחייב המציע לעדכן את העירכמו לעיל.  45הוראות סעיף 

ה ועד ישינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו לעירי

 לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.

 

ה יבדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת העיריבמסגרת בחינת עמידתו של המציע  .59

לעצמה את הזכות לבחון כל נתון רלבנטי לדעתה הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע 

מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים עם המציע ורמת שביעות הרצון של 

אותם גופים משירותיו של המציע, סיבות להפסקת התקשרות של גופים אחרים עם 

רכת חוזה עם המציע, רמת אמינותו של המציע, סיבות להימנעות מלממש אופציה להא

כלי, רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק הכולהמציע, וכן הרמה המקצועית, החוסן 

על ידי המציע. בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי 

 לעריכת בדיקות וחקירות כאמור.

 

דעת שלילית מאת רשויות  יה תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוותיהעיר .60

. במקרה כאמור תינתן ספר יתחוזים להפעלת במקומיות אחרות שהתקשרו עם המציע ב

פה לפני קבלת ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול דעתה -למציע זכות טיעון בכתב או בעל

 של ועדת המכרזים.

 

גשה ה תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הויהעירי .61

בחוסר תום לב ו/או שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר בעליל 

 וכן תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז בשל כך.
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 בתיב יישארו, הבעלות י"ע ניהולו במהלך למוסד שיגיע ציוד כל זה ובכלל מיטלטלין כל .62

 כלול זו במסגרת, ספק הסר למען. לבעלות הרשות בין ההתקשרות תקופת בתום הספר

 כספי, רשות כספי, מדינה בכספי מדובר אם בין, שהוא כספי מקור מכל שנרכש ציוד כל

 הן, תשתיתי שאינו וציוד תשתיתי ציוד לרבות" רכוש, "זה סעיף לעניין. וכיו"ב הבעלות

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

 הבעלות ידי על שיילקח, בלבד תרומות מכספי שנרכש רכוש  על יחול לא הסעיף.  למבנה

 למקרקעין או למבנה קבע בחיבור מחוברת אינה שהתרומה ובלבד, עבודתה תופסק אם

 מדובר אם. הספציפית המקומית לרשות או/ו הספציפי הספר בתי לתלמידי ניתנה ולא

 החדשה הבעלות או/ו שהרשות, כאמור" צבועה"ו מיועדת שאיננה, לבעלות בתרומה

 .  הצדדים בין הנושא יוסדר, הספר בתיב להשאיר מעוניינות

 

 יכהנו המנהל להסכם. בוועד 6ע"י הוועד המנהל בהתאם להוראות סעיף  והספר ינוהל בתי .63

, מטעמו מי או, המפעיל מנהל, מטעמם מי או, בעירייה החינוך אגף מנהלו העיריה ראש

 .המנהל הועד ר"כיו ישמש מטעמו מי או העיריה ראש .המפעיל של נוסף ונציג

 

 הוועד בישיבות להשתתף יוזמנו, מטעמם מי או, ההורים ועדי ר"ויו הספר בתי מנהל .64

 להשתתף יוזמנו לא הספר בתי מנהלי. הצבעה זכות להם תהיה לא אך, לפי הצורך המנהל

 .עבודתו המשך או/ו העסקתו בתנאי העוסקות בישיבות

 

החלטות הועד המנהל שמטילות חיובים כספיים על העירייה יחייבו את העירייה אם ורק  .65

 אם אושרו על ידי בעלי זכות החתימה בעירייה על פי פקודת העיריות.

 

מלש''ח המיועד, בכפוף לקבלת כל   8. העירייה מודיעה כי ברשותה תב''ר בסכום של 66

ית הספר 'דנציגר'. העירייה תפעל, בכפוף  לקבלת כל האישורים, ולפי כל דין, לשיפוץ ב

 האישורים, ולפי כל דין, לייעד תקציבים לשיפוץ בית הספר המתמיד והאולפנית. 

 

 

 

 :עיון במסמכי המכרז .66

 

 העירייהיה. יהזוכה. העיון יבוצע בתיאום מראש עם העיר בהצעה לעיין למציעים הזכות .67

 עבור צילום המסמכים.המציעים תשלום ן תהיה רשאית לדרוש מ

 

ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן:  .68

"מידע סודי"(, אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו 

נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים 

 להוכחת הנוגעים למעט הצעותיו הכספיות של המציע ונתונים זאת, בו. כל האחרים לעיין

 יחשפו בכל מקרה. אשר של המכרז או בדרישות מהותיות הסף בתנאי עמידתו

 

לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך  68מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בסעיף  .69

 בהצעתו במלואה. הגיששבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין 

להיות מידע זה סודי גם  מצדוהמציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת 

 בכל מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם. רולוויתובהצעות המציעים האחרים, 
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 ועדת בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה

 שצוינו על ידי המציע כחסויים. חלקים גם לחשוף רשאית אשר ,העירייהשל  המכרזים

 

 מפגש מציעים, מצגות וראיונות

 

 יתנהל באופן ולפי הסדר הבא: ,ככל שיתקיים ,מפגש המציעים .70

 

 .הספר תיב מיסיור במתחומיד לאחר מכן  ,שמונה קרייתעיריית התכנסות ב

 

הספר אשר יכללו את  תילכל המשתתפים תיקים על ב ועמד לעיוןי הפגישה במהלך

 המסמכים הבאים:

 
 .טתשע" – זתשע"לימודים ת ולשנ תקבולים ותשלומיםדו"ח  .א

 .טתשע" – זלשנות לימודים תשע" עובדי הוראה ועובדי מנהלהעלות  תודוח .ב

 הספר )והתוקף שלו(. בתישיון ינתונים אודות ר .ג

  דוח ליקויי בטיחות .ד

 במתחם ביה"ס. פירוט המבנים .ה

 מציעיםהמפגש משתתפים בה ועמדו לעיוןיה. הם ירכושה של העיריתיקים אלה הינם 

 

הספר, יענו על שאלות ויתנו הבהרות  בתיהספר ימסרו מידע על  בתינציגי העיריה ו

 והסברים מתבקשים.

 

מהווה תנאי מוקדם לא חובה ו אינה אמור,ככל שיקבע, כ ההשתתפות במפגש המציעים

 .להשתתפות במכרז

 

בפני הוועדה  יציגו המציעים את מצגותיהם, 10.00החל מהשעה  05/05/2020ביום   .71

. הצעתו את לפסול רשאית העיריה תהיהמציע אשר נציגיו לא יגיעו ביום זה,  .מקצועית ה

 תהא רשאית לקבוע יום ראיונות נוסף, בהתאם לצורך. העירייה

 

 קבלת מידע נוסף

 

והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה יוכלו המציעים לקבל באמצעות פניה בכתב  ידיעות .72

זאת לא יאוחר  , co.il-ilanlev@k.8 במייל: קריית שמונה למחלקת מכרזים בעיריית 

 .12:00בשעה  26/04/2020  מיום

 

ה  לענות ו/או להיענות לכל פניה של יהעירילעיל כדי לחייב את  72אין באמור בסעיף  .73

יה תהיה רשאית להימנע ממתן מענה כאשר, לפי שיקול דעתה ימשתתף במכרז. העיר

 הבלעדי, הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.

 

לעיל, לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף במכרז כל  72לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף  .74

-י התאמה במסמכי המכרז ו/או בדבר טעות ו/או איטענה  בדבר סתירה, שגיאה ו/או א

אין באמור לגרוע מזכותה של העירייה, לתקן את  הבנה של פרט כלשהו הקשור במכרז.

 נוסח המכרז או לבטלו, בהתאם לשיקול דעתה. 

mailto:ilanlev@k-8.co.il


 קריית שמונהעיריית 
 21/2020מכרז פומבי 

 להפעלת מוסד חינוך על יסודי בעיר קריית שמונה

 

 הודעה על תוצאות המכרז

 

 3לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו באמצעות הפקסימיליה ובדואר רשום, תוך  .75

)שלושה( ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על 

  כך הודעה בכתב.

יה הזכות לנהל עם הזוכה משא ילאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לעיר .76

 ומתן על פי כל דין.

 

 חתימת החוזה, ערבות לקיום החוזה

 

ול בהם, מהווה את הצעת המציע להכוחתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה  .77

יה בדבר זהות הזוכה ילהתקשר עם העיריה בחוזה. עם מסירת הודעה על החלטת העיר

 במכרז, תשתכלל ההצעה הזוכה לחוזה התקשרות מחייב בין הצדדים.

 

לעיל, הזוכה במכרז יחתום על עותקים נוספים של החוזה  77בסעיף מהאמור  לגרועמבלי  .78

על פי הצעתו הזוכה ו/או אותה הצעה שתגובש לאחר מו"מ,  ט'מסמך על כל נספחיו 

צמודה  עבור מוסד ₪ 200,000ה, על חשבונו הוא, ערבות בנקאית בסך עירייוימציא ל

למדד המחירים לצרכן, ללא תנאי )אוטונומית(, בנוסח המצורף לחוזה, שהוצאה על ידו 

ה, שתהווה ערבות לקיום החוזה, ואישור חתום בידי חברת ביטוח על קיום ילטובת העירי

כמפורט בחוזה. על המציע יהיה לבצע  הכולבנוסח המצורף לחוזה, ביטוחים 

יה על קבלת הצעתו, י)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה מעיר 7התחייבויותיו אלו תוך 

 .יהיעיראו תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי ה

 

הזוכה במכרז יהיה נכון להחל את ההתקשרות נשוא המכרז ולקבל על עצמו את האחריות  .79

(, כולל עשיית כל פ"אהספר והפעלתו, החל משנת הלימודים הקרובה )תש בתילניהול 

בהתאם להוראות החוזה  הכול, ותשפ"אהדרוש במסגרת ההכנות לקראת שנת הלימודים 

 ה.יוהעירי

 

נתקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום אם המציע, אשר הצעתו  .80

ה רשאית לקבל את יהחוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, תהיה העירי

הצעתו של מציע אחר, אשר הצעתו נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה ביותר, 

העיריה כאמור  לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והערבות להצעה תחולט לטובת

על פי כל דין ו/או  עירייהלעיל, וזאת מבלי לפגוע בסעדים האחרים הנתונים ל 45בסעיף 

 הסכם.

 

יה רשאית לבטל את הזכייה של המשתתף במכרז ימבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העיר .81

  על פי דין וגם בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן יה הוכחות, להנחת יכשיש בידי העיר .א

 או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

יה כי הצהרה כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז, אינה יהתברר לעיר .ב

יה היה בה ייה עובדה מהותית אשר לדעת העירינכונה, או שהמשתתף לא גילה לעיר

 כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
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 ביטוח ושיפוי

 

הזוכה במכרז יהיה חייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי החוזה.  .82

 במידה שתקופת החוזה תוארך, יידרש הזוכה במכרז להאריך את תוקף הפוליסות.

 

 

 הליכים משפטיים

 

משפט מוסמך יורה על ביטול המכרז או על  בתיהיה ומשרד החינוך, משרד הפנים או  .83

ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד הפעלת 

על ידי הזוכה או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו  הספר בתי

לפי הספר  בתיהליכים משפטיים כנגד העיריה בגין ההתקשרות במכרז או בגין הפעלת 

תוצאות המכרז, תהיה העיריה זכאית לבטל את המכרז או את ההתקשרות מרגע מתן 

הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, 

הזוכה במכרז ו/או כל משתתף אחר במכרז לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור 

הספר )ככל שהיו הוצאות  בתיגין הפעלתו בפועל של הוצאות אשר הוא הוציא בפועל ב

לעשות כן ועד למועד מסירת ההודעה. בכל  העירייהכאלה( מן המועד שבו הורתה לו 

 מקרה, לא ישולמו כספי תקורה או היערכות להפעלה, אלא רק תמורה בגין הפעלה בפועל. 

 

 הודעות ונציגות

 

ה את כתובתו לצורך מסירת ילעירי בעת רכישת מסמכי המכרז יהיה על המציע להודיע .84

הודעות בכל הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת 

הדואר האלקטרוני של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה. בכל הקשור במכרז 

ה בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר יזה תעמוד העירי

 בציון כל הפרטים הנזכרים לעיל. עליו יודיע המציע בכתב

 

ה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף יכל  הודעה שתשלח על ידי העירי .85

)שבעים ושתיים( שעות ממועד  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור   84

אר אלקטרוני מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דו

לעיל, תחשב כנתקבלה  84למספר/כתובת דוא"ל שנמסר על ידי המציע, כאמור בסעיף 

 בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני.

 

       ______________________ 

 אביחי שטרןעו''ד                   

 קריית שמונהראש עיריית        
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 המציע פרטי
 ______________________________שם המציע____________________________

 _________________________ור ( סטטוס משפטי ) חברה /עמותה/ חברה לתועלת הציב

 ______________________________סטטוס במע"מ ) עוסק/מלכ"ר( _____________

 ______________________________מספר התאגיד _________________________

 ______________________________שנת ההתאגדות ________________________

 ___________________________________________מען התאגיד______________

 _____________________________טלפון ________________________ פקס____

 _____________________________דואר אלקטרוני _________________________

מטרות המציע כפי שהוגדרו בתקנון 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 ____________ 

 פרטים על בעלי התפקידים במציע  

 

שם ושם  תפקיד
 משפחה

 טלפון מען  מספר זהות

יו"ר 
הדירקטוריון/הוועד 

 המנהל 

    

     מנכ"ל
     רואה חשבון מבקר

     פניםמבקר 
     יו"ר וועדת ביקורת 

     סמנכ"ל כספים/גזבר
     יועץ משפטי 
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   לכבוד

 ת שמונהקרי עיריית 

 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "המבקש"על פי בקשת ___________ ח.פ __________   )להלן: 

סכום )להלן: " (,חדשים שקלים אלף חמישים: במילים) ₪ 50,000לסילוק כל סכום עד לסך של  

דנציגר ת ספר להפעלת ביו לניהול"(, וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי הערבות

 .442897, אולפנית ס.מ 240218המתמיד ס.מ בית ספר  ,240010ס.מ 

ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך  

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם  14הנ"ל בתוך 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 31.12.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. 31.12.2020דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 31.12.2020  לאחר יום

 שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה

דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב 
 ערבות זה.

             
 בכבוד רב,  

 

 בנק

 

 



 קריית שמונהעיריית 
 21/2020מכרז פומבי 

 להפעלת מוסד חינוך על יסודי בעיר קריית שמונה

 
 מסמך ד'

 קריית שמונהעיריית  

 

  21/2020מכרז פומבי 

 442897, אולפנית ס.מ 240218המתמיד ס.מ בית ספר  ,240010דנציגר ס.מ ת ספר להפעלת בי
 

 לכבוד

 קריית שמונהית יעיר
 

 שתתףת המצהרה

 

, בין את כל מסמכי המכרז ובחנתי בחינה זהירה קראתי בעיוןש לאחר ,אני הח"מ מצהיר .1
המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, מצהיר 

  כדלקמן:ומתחייב בזה 

וכל  נאי המכרזכי ת ומסמכיו, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,הנני מצהיר .א
, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם השירותגורמים האחרים המשפיעים על ה

מציע למתן השירותים ואני יודע את כל הפרטים הנוגעים הנני לכך קבעתי את הצעתי. 
ולים במסמכי המכרז בלא כל הכוללקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים 

 .בהתאם להצעתיהסתייגות, ובכלל זה לספק את השירות 

והכישורים הדרושים לביצוע  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .ב
לכל מסמכי העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם 

ולא אציג כל דרישות או תביעות המבוססות על ידיעה ו/או אי הבנה ואני מוותר  המכרז
 בזאת מראש על טענות כאמור.

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .ג

היה בתוקף ותחייב אותי היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לבטול או לשינוי ות הצעתי זו .ד
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז.  90משך תקופה של ב

 ימים נוספים.  90 עד קפה של הצעתי למשךובמידה ותדרוש העיריה יוארך ת

להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז. היה  .ה
מים מיום ההודעה אפקיד בידכם י 14והצעתי תוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי תוך 

 כתב הארכה לערבות זו. 

אני מסכים כי הערבות תחולט על ידכם  יהיה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותי
 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

אני מסכים כי העירייה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעה זו ובקבלתה על ידי  .ו
 יבת ביני לבין העירייה.העירייה התחייבות בלתי חוזרת ומחי

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  .ז
  במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד  .ח
בלשון יחיד יש לראותו וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא 

 כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
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הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה  .2
 ומחייבת אותי כאמור דלעיל.

ההצעה, ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת  .3

אני זכאי לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי 
 על הצעה זו.

 

  שם המציע:

  כתובת המציע:

  טלפון ופקס:

  מספר עוסק מורשה:

  נייד:

  דואר אלקטרוני:

שם ותפקיד מורשה/מורשי 
 החתימה מטעם המציע:

 

  חתימה וחותמת:

  תאריך:

 

 עו"ד:אישור 

"(, מאשר בזה כי ביום המציעשל ____________ )להלן: " אני הח"מ _________, עו"ד
________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ________________ בשם המציע, כי אצל המציע 
נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל 

 הקבלן על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפוטרים לעיל מחייבת את המציעדין לחתימת 

 _______________   ________________ 

 , עו"ד              תאריך           
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 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

אני הח"מ, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' __________ מכתובת 
________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים ___________

 כדלקמן:הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

)להלן:  1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
בהתאם  ,________ מס' פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז חוק עסקאות גופים ציבוריים"

 . למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוקרלמכרז האמו
 עסקאות גופים ציבוריים.

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים  .2
 1987 –ציבוריים, לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

חוק )להלן: " 1991 –התשנ"א  ,"( ו/או לפי חוק עובדים זריםחוק שכר מינימום)להלן: "
 "(. עובדים זרים

ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר  לחלופין, אם אני הח"מ .3
במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א
 "( אינן חלות עליי.שוויון זכויות

( 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  .ב

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני 
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה 

תאגיד או שותפות רשומה: עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו 
המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה 
ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו 

 בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                        
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 לכבוד

 שמונהקריית עיריית  
 

 תביעות והעדר רגל פשיטת אי תצהיר
 

 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,______________ .ז.ת ____________ מ"הח אני

 :כדלהלן בזה ה/מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים צפוי לעונשים אהיה וכי

 הגוף שהוא") "המציע ( :להלן _______________ ובשם בשמי זה תצהיר נותן הנני .1

"(  במסגרת במכרז פומבי עירייה)להלן: "ה עיריית  קריית שמונהלהתקשר עם  המבקש

 מס' ________, )להלן: "המכרז"( .

 - המציע. בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך והנני ,___________________ כ מכהן אני .2

 נגד תביעות מתנהלות לא ,_____________ זה תצהירי ליום נכון כי ר מצהי הנני  .3

 או כולן ,זה מכרז י"עפ התחייבויותיו את לקיים ביכולתו עלולות לפגוע אשר המציע

 .פירוק או/רגל ו פשיטת בהליכי נמצא אינו והוא , מקצתן

 אשר נגדי תביעות מתנהלות לא ,_____________ זה תצהירי ליום נכון כי ,מצהיר הנני .4

 .רגל פשיטת בהליכי נמצא ואינני זה מכרז י"עפ המציע לפגוע בהתחייבויות עלולות

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זהו .5

_________________ 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז

 

 אישור

אני הח"מ ________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,  

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ת.ז. _________/ המוכר/ת לי באופן אישי, לאחר 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 עו"ד _____________
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 כספית הצעה טופס

אנו הח"מ ____________________מספר זיהוי __________________ לאחר שקראנו 
 :את חוברת המכרז מצהירים כדלקמן

 .אנו נותנים הצעה זו בשם המציע____________ ומוסמכים לחתום בשמו .1

   %______"( בשיעור תקורה" להלן : הספר תמורת דמי ניהול ) בתיהמציע יפעיל את  .2

 
 להוראות בהתאם, הספר בתי להפעלת כתמורה לזוכה םישול השנתי התקורה שיעור .א

 לצורך החינוך ממשרד המתקבל התקציב סך מתוך, החוזה בתקופת שנה לכל, המכרז
שיעור  ספק הסר למען"(.  תקורה: "להלן) פיתוח תקציבי כולל לא, הספר בתי הפעלת

קריית  עיריית השתתפות מתוך ולא בלבד החינוך משרד תקציבי מתוךיגבה  התקורה
 .הספר בתיל המועברים אחרים תקציבים או/ו הורים תשלומי או/ו שמונה

 
 בבסיס או התקן בבסיס אינם אשר תקציביות מתוספות תקורה גביית תתאפשר לא .ב

 הספציפית התוספת במסגרת אישור לכך ניתן כן אם אלא העליונה החטיבה של ההפעלה
 . שיינתן לאישור ובהתאם

 
 ידי על המועברים מהתקציבים כלשהן תקורות המפעיל יגבה לא, במקיף ומדובר במידה .ג

 .הביניים חטיבות עבור החינוך משרד
 

 כל בגין מלאה תמורה תוכולל תסופי ההינ לחוזה 22 בסעיף הנקוב בשיעור התקורה .ד
 פדגוגי וליווי סיוע,  מידע במערכת שימוש לרבות המפעיל י"ע שמוענקים המטה שירותי

  .הוראה ועובדי מנהלים והכשרת
 

השקעות בתקופת ההסכם  מדי שנההספר ממקורותיו  בתיהמציע מתחייב להשקיע ב .3
 ____ ₪.____בתשתיות בתי הספר  בסכום של 

בתקופת ההסכם השקעות  מדי שנההמציע מתחייב להשקיע בבתי הספר ממקורותיו  .4
 .₪השקעות פדגוגיות בבתי הספר  בסכום  של ________ 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני 
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה 

מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה 
ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

ו/ה דלעיל וחתם/מה עליו הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהיר
 בפני.

 
           ___________________ 

 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                         
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   המציע י"ע המופעלים ספר בתי פירוט                       

 

 בתישם  מס"ד
 הספר

 בתיסמל 
 הספר

רשות 
מקומית 
בתחומה 

 בתינמצא 
 הספר

מספר 
תלמידים 

בשנה"ל 
 תשע"ח

תקופת 
 ההפעלה

שם איש 
הקשר 

 ותפקידו
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  המציע התחייבויות     

 

, 240218, בית ספר המתמיד ס.מ 240010ס.מ  בית ספר דנציגרלהפעלת בכל הקשור 

 דלקמן:כ 442897אולפנית ס.מ 

 

מציע  בכפוף לכל דין הלהעסקתו הישירה של  הספר  בתילהעביר כוח אדם פדגוגי של  .ו

 נוהל הרישוי של משרד החינוך. ובכפוף ל

 

בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של  הספר בתילהפעיל את  .ז

ככל והנחיות העיריה אינן  ,קריית שמונהמשרד החינוך וההוראות המנהליות של עיריית 

 סותרות את הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין .

 

לשלם את שכרם וזכויותיהם של עובדי ההוראה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם  .ח

הקיבוציים הרלוונטיים אשר נחתמו עם הארגונים היציגים ובהתאם להסכמים 

 להנחיות משרד החינוך בכלל זה תקנות תקנון שירות עובדי הוראה וחוקת העבודה.

 

תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול  ) הכשירות לכללי בהתאם המוסד מנהל את למנות .ט

מזמן לזמן  ותמתעדכנ ןשהספר על יסודי(, כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי  בתי

 ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין. 

 

 קריית שמונה להשקיע את מלוא התקציבים שיועברו אליו ע"י משרד החינוך ועיריית  .י

 .6%-למעבר הספר ולטובת קידום תלמידי הספר ולא לגבות תקורה  בתיבמלואם ב

 

מדי שנה על ידי משרד החינוך לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים לא  .יא

ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול 

  .של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים
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הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים  בתיהרשמה ל לא למנוע או להגביל בכל דרך .יב

–הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח

 .,.בכפוף לכל דין 1994

 

 . ת משרד החינוךהנחות בתשלומי הורים  על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיו להעניק  .יג

 
 אישור

 
____________________ הופיע/ה בפני אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום 

במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה 

עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: 

המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה 

מה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים ומטע

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו 

 בפני.

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        

 

 



 קריית שמונהעיריית 
 21/2020מכרז פומבי 

 להפעלת מוסד חינוך על יסודי בעיר קריית שמונה

 

 

 מסמך י' 
 4/2019חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

 מבוא   .1
או  בתחומן העליונות החטיבות את ניהול למסור לבחור יכולות מקומיות רשויות

בניהול מוסדות חינוך. בחירה מושכלת של גוף שיקבל עליו המתמחים  לגופים מהן חלק
הבעלות על מוסד  אליו שתועבר ניהול של מוסד חינוך, או

פוטנצ של מימושו לצורך החינוך. מערכת לשיפור פוטנציאל בעלת להיות יכולה חינוך,
זה, יש להבטיח כי הבחירה בגוף שיקבל עליו את הפעלת בית הספר תיעשה על  יאל

ולים סמך שיק
 שיש הפרמטרים בדבר הוראות כולל זה מנכ"ל חוזר ומקצועיות. איכות של רלוונטיים

הע או מפעיל גורם לבחירת מכרז במסגרת האיכות ציון לקביעת שימוש בהם לעשות
רשות מקומית מבקשת לבחור גורם  כאשר חינוך. למותר לציין, כי מוסד על בעלות ברת

 וך מכרז לפי כל דין.שינהל עבורה מוסד חינוך, עליה לער
עליונ חטיבה היא אם בין ,עליונה חטיבה על ורק אך הפעלה זכות לקבל תוכל בעלות

לצ יוכר שנתי ארבע ספר בית שנתי. שש ספר בית מתוך חלק היא אם ובין עצמאית ה
המ בבעלות נשארת הביניים חטיבת מקרה, בכל עליונה. כחטיבה בלבד זה עניין ורך

 והרשות. דינה

על החטיבה העליונה, הוא יקבל  בעלות בהפעלת מכרז במסגרת זוכה גוף רכאש רק
הסר  למען זכות של "מפעיל" בחטיבת הביניים שהיא חלק מאותו מוסד.

"גוף  של המשמעות ספק,
 הביניים בחטיבת תלמיד סל והוצאות מנהלה עובדי העסקת היא זה, בהקשר מפעיל"

ביניים. אין ה בחטיבת הוראה עובדי העסקת לא מקרה ובכל
הבינ חטיבות עבור החינוך משרד ידי על המועברים מתקציבים כלשהן תקורות לקחת

לפגוע בכלליות האמור בחוזר זה לגבי חובת השתתפותה של הרשות  מבלי יים.
חובתה של הרשות המקומית  מודגשת העליונה, בחטיבה חינוך מוסדות בעלויות

חטיבת ב מוסדות החינוך של הקיום להשתתף בעלויות
 הביניים. חטיבת על הבעלות בהיותה הביניים,

תתאפשר הכרה בבעלות כגוף מפעיל בחטיבת ביניים  לא
במ זכתה בעלות שאותה לפני מפעיל כגוף בבעלות ההכרה תתאפשר לא וכן עצמאית

כי ככל שבמקרה מסוים מופעלת  העליונה. מובהר בזאת, החטיבה להפעלת רשמי זכר
חטיבת ביניים עצמאית על ידי גוף מפעיל, אזי על הרשות לקבל על עצמה את הבעלות 

תבקש לחרוג  אם תשפ"א. הלימודים על חטיבת הביניים לא יאוחר מתחילת שנת
וד מועד ולא יאוחר מסוף יהיה עליה להגיש בקשה מתאימה למשרד מבע ממועד זה,

 שנת הלימודים תשע"ט.
בתי ספר שהרשות המקומית מחויבת בהתאם לדין לפרסם מכרז  לגבי התוקף:

הרשות תבצע הליך מכרזי בהתאם  - לאחר יום פרסומו של חוזר זה להפעלתם
 לתנאי חוזר זה.

  על הרשות לפעול לכך שההתקשרויות שלה תהיינה על פי מכרז כאמור בחוזר זה
 כל המאוחר משנת הלימודים תשפ"א.ל
 בתי ספר, שניהולם נעשה בהתאם למכרז שפורסם כדין החל משנת  לגבי

הרשויות המקומיות נדרשות לפרסם מכרז בהתאם  - הלימודים תשע"ב ואילך
או לקראת  תקופת הניהול על פי החוזה, לתנאי חוזר זה לקראת מועד סיומה של

הוראה זו  , וזאת בהתאם ובכפוף לכל דין.הםהמוקדם מביני שנת הלימודים תשפ"א,
, לפני 29.12.2016בהתאם לתנאי החוזר מיום  לא תחול על רשות שפרסמה מכרז

 יום פרסומו של חוזר זה.
 הבהרות:

והיו קיימים  יובהר, כי אין בנוהל זה כדי לפגוע בחוזים שנחתמו כדין .1
הסכם עם  מקומית לרשות יש אם זאת,ותקפים לפני פרסומו של נוהל זה. יחד עם 

הנחיות בנושא הקצאת תקציבים לבית הספר, תקורה   סותר והסכם זה גוף מפעיל
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וניוד משאבים, כאמור בחוזר זה להלן, הרי שעל הרשות המקומית להחיל, ככל 
חוזר זה בנושאים הללו החל  הניתן, על ההתקשרות הקיימת את הוראותיו של

בהתאם  וראה זו לא תחול על רשות שפרסמה מכרזמשנת הלימודים תש"פ. ה
 , לפני יום פרסומו של חוזר זה.29.12.2016לתנאי החוזר מיום 

מופעלת ו/או  שהופעלה, ככל .2
ומשרד  והרשות עבור רשות מקומית כלשהי בעלות ידי על עליונה חטיבה תופעל

יבת מחי - החינוך ביקשו להצמיח חטיבת ביניים שתהיה צמודה לחטיבה עליונה
הפעלת בית הספר במתכונת של מוסד שש שנתי פרסום מכרז להפעלת 

השש  המוסד
העליונה החטיבה של בעלות והעברת הביניים חטיבת תפעול על )בדגש כולו שנתי

 מוסדות החינוך ולא רק לגבי התקשרויות חדשות. כלל על חלה זו הוראה (.
פר במשמעותו על פי מי שקיבל רישיון על בית ס אחרת": בעלות או "בעלות1.1

 .1969-תשכ"ט ספר, בתי על פיקוח חוק
 .1981–": כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אבעל שליטה"1.2

החינוך( במשרד הרישוי לנהלי בהתאם חדשה" "בעלות גם )מפעילה, מפעיל גורם1.3
ת הספר בית על והבעלות עליונה חטיבה לניהול ומונה מקומית רשות שאינו גוף :

ת העליונה החטיבה על והבעלות שנתי שש ספר בית לניהול מונה ו/או אליו, רועב
תישאר  מקרה, בכל אליו. ועבר

 המקומית. והרשות המדינה בבעלות הביניים חטיבת
 .1953-חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג חוק חינוך ממלכתי:1.4

 .1949-חוק לימוד חובה, תש"ט חוק לימוד חובה:1.5

 .1969-תשכ"ט ספר, בתי על פיקוח חוק ספר:פיקוח על בתי  חוק1.6

שנתי"(, -"בית ספר שש -י"ב )להלן –ז' יסודי בשכבות הגיל-על חינוך מוסד בית ספר:1.7
 . "חטיבה עליונה"( -י"ב )להלן -י"ב או י'–ט'

ההוראה  שעובדי או מקצתן, כולן ט',-ז' כיתות ספר שבו קיימות בית :חטיבת ביניים1.8
בית  על ידי המדינה והרשות המקומית שלא במסגרת  ומקוים עובדי מדינה הם בו

 ספר יסודי.
 .1949–: כמשמעה בחוק לימוד חובה, תש"טרשות חינוך מקומית1.9

 כללי   .2
על חטיבה  הבעלות מקומית המפרסמת מכרז לבחירת גורם אשר יקבל עליו את רשות2.1

עליונה, 
 מאותו חלק שהיא ביניים בחטיבת "מפעיל" של זכות עם עליונה חטיבה על בעלות או

של  סעיפים הבוחנים את איכותם למכרז בפרמטרים תכלול שנתי, שש כשהוא מוסד
להשקעה ארוכת טווח  ואפשרות יציבות ליצירת שיש כן, בשל החשיבות כמו המציעים.

ההתקשרות  תקופת לש הקביעה יש לתת לכך מענה בעת מצד מפעילים,
שנים  חמש שתהיה כך במכרז,
 בחמש שנים נוספות. ההתקשרות את להאריך אופציה נתונה לרשות כאשר לפחות,

תקופת  ההחלטה על הפעלה של במסגרת שתשקול הרשות הפרמטרים2.2
בח וליםהכול האיכות לרכיבי בהתאם ויהיו המכרז במסגרת מראש ייקבעו אופציה

 זה. וזר

המקומית תוכל להגדיר במכרז אפשרויות לקיצור תקופת ההתקשרות, על בסיס  הרשות2.3
  אבני דרך, בנסיבות ברורות שיוגדרו מראש ועל פי קריטריונים ברורים.

ככל שהרשות המקומית לא תחדש את ההתקשרות בתום  כי הסר ספק מובהר, למען2.4
רז חדש, הרי בתום תקופת המפעיל ו/או לא תפעל לפרסום מכ  תקופת ההפעלה של

  ההתקשרות תחזור הבעלות על בית הספר לידיה של הרשות המקומית.

שנה  לפחות להפעלת בית הספר מכרז לפרסום תתארגן המקומית שהרשות מומלץ2.5
בית  של המפעיל יוחלף אם מראש, כדי לאפשר התארגנות נכונה וחפיפה סדורה

 הספר.
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להעביר לבעלות שתזכה במכרז את  תתחייב ר,מכרז כאמו המפרסמת רשות מקומית2.6
השתתפותה בבתי  בהיקפי מוסדות החינוך, של הקיום השתתפותה בעלויות

 דומים ספר

של הרשות  מהשתתפותה בסכומים שלא יפחתו מקרה, ובכל בבעלותה
ספר, לו היה  הבסיסיים החיוניים להפעלת בית השירותים המקומית במימון

-ל תקצוב נורמטיבית השלמת (1  הבאים: ושאיםהנ על בדגש מופעל על ידה,
)מזכירים,   והסיוע השירותים ,מנהלה עובדי עלות של 100%

וס וטכנולוגי עיוני בחינוך לבורנטים וטכנולוגי, עיוני סיוע ועובדי טכנאי שרתים,
נורמטיבית השלמה תוך שירותים, של שוטפת באחזקה השתתפות (2 ייעות(.

שכפול, חומרים  אגרות )לרבותמשרד החינוך  תקציבי של 
בגובה שלא יפחת  ומים חשמל תשלום (3 וטכנולוגיה(. מדע וחומרי שוטפים

בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה  מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה
למספר התלמידים בבית הספר )יש לקחת בחשבון היבטים 

בצמיחה, שמספר התלמידים בהם צפוי לגדול  ספר בתי כגון
כאשר מדובר בבתי ספר חדשים, יש  בשנים הקרובות(. משמעותי באופן

המבוסס על הוצאות של בתי ספר בהיקף דומה במהלך  להתבסס על צפי
שעות הלימודים 

 לעמוד תוכל שהבעלות כדי הנדרשות ההוצאות לכל מענה (4  הפורמאליות.
ובריאות בטיחות להיבטי הנוגע בכל הספר בית לרישוי הנדרשים בסטנדרטים

 .
 תקין קיום מאפשרים שאינם בסביבתו, או במבנה מהותיים ליקויים תיקון (5

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

חלק מהכתוב  שאיננה המבנה של השוטפת התחזוקה עלות כי הסר ספק יובהר, למען2.7
ה איננה נמצאת באחריות ישיר 2.6בסעיף 

על נזק שייגרם כתוצאה  אחראית תהיה הבעלות ועוד, זאת המקומית. הרשות של
סביר במבנה  בלתי משימוש

 ונדליזם(. )כגון והמבנה הציוד על שמירה מאי כתוצאה ו/או

הבינ חטיבת עבור גם השתתפותה את לתקצב אחראית הרשות כי יובהר, ספק הסר למען2.8
 בבעלותה. היא ינייםהב חטיבת שכן שנתי,-שש ספר בבית יים

החינוך לא יאשר העברת  משרד2.9
א לתת מתחייבת המקומית הרשות כי במכרז מפורשות יצוין  לא שבו במקום  בעלות

 כמפורט לעיל.  השתתפותה ת

נתונים מלאים על הוצאות והכנסות בנושא כ"א )מורים  להציג המקומית הרשות על2.10
המכרז לתקופה של שלוש שנות הלימוד הספר נשוא  בית ה( לגבימנהל ועובדי

להפעלתו.  הנדרשים והרישיונות האישורים של קיומם לגבי מידע האחרונות, וכן
העלויות דברי הסבר, לרבות התייחסות  תצרף לפירוט הרשות
לכך, ככל שיש בעיות ופגמים  בנוסף שישנם. ככל שנה, מדי בעלויות לפערים
ומשפיעים על הליך הרישוי, על  ית הספרב חיוני לתפקודו של שתיקונם ידועים,

 אותם. ולהתחייב לתקן הרשות לפרטם
הגוף שיקבל על עצמו את ניהול בית  בחירת לצורך הכולל בציון האיכות מרכיב2.11

 מהציון הכולל. 85% יהיה הספר

 שלבי:-הבעלות על בית ספר יתנהל במהלך דו תועבר שאליו לבחירת גוף מכרז2.12

ר יוגשו במעטפה המחי הצעות2.12.1
ההצעו פתיחת עם בפרוטוקול ותירשם תיפתח המחיר הצעת ונפרדת. סגורה

 זה. בשלב המחיר הצעת את תבחן לא הוועדה אך ת,

ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות.  עמידה בדרישות הסף, של לאחר בחינה2.12.2
משוקלל של   תנאי מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון איכות

לפחות בכל אחד  75וציון של  80-מ יפחת כל מרכיבי האיכות יחדיו שלא
)מרכיבי התמונה  כחובה שהוגדרו בפרמטרים ציון האיכות של מהרכיבים
 .3.5, 3.1סעיפים  להוציא החינוכית(,
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מכן, תבחן הוועדה את הצעות המחיר  לאחר2.12.3
לצו ,2.12.2 יףבסע כמפורט המינימאלי האיכות ציון את שקיבלו המציעים של
 במכרז. הכולל הציון של השוואה רך

במסגרת ההצעה את כל האישורים  להגיש המציעים מכל דרישה במכרז לכלול יש2.13
אישור ניהול  כגון באישורים מדובר והמסמכים המעידים על עמידה בדרישות כל דין.

הספר  תספק, רישיון לניהול בי הסר למען ספרים כחוק, תעודות התאגדות וכדומה.
אינו תנאי סף במכרז להעברת בעלות על 

החי למשרד בקשה והגשת המכרז בעקבות רק יוענק כזה רישיון כי וייתכן חינוך מוסד
החינוך, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי  מוסד על בעלות להעברת נוך

כי קבלת רישיון  הפיקוח(. עם זאת, מובהר בזאת חוק )להלן: 1969-התשכ"ט ספר,
 .הספר בית להפעלת תנאי הפיקוח מהווה וקלפי ח

 הבאות: הסף דרישות את במכרז לכלול יש כן, כמו2.14

מתחייב בהצעתו להפעיל את בית הספר בהתאם  במכרז הזוכה2.14.1
להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה,  הסטטוטוריות לדרישות

והתקנות  1953–תשי"גחוק חינוך ממלכתי,  והתקנות מכוחו, 1949–תש"ט
מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד 

חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות 
לזמן(,  מזמן שיעשה כפי עדכונו אף - שכר )לעניין שכר ותנאי העסקה לתנאי
נקבעו עם כפי ש קיבוציים והסדרים קיבוציים הסכמים דין ובכלל זה כל על פי

הארגונים 
מזמן ישונו או שיעודכנו וכפי והחלים התקפים החינוך, משרד והנחיות היציגים

 לזמן. 

 לדרישות בהתאם אורגנים באמצעות הפועל דין, פי על מאוגד גוף הוא המציע2.14.2
 מסוגו. גוף לגבי הדין

ת תקין ניהול אישור לו ניתן הציבור, לתועלת חברה או עמותה הוא המציע אם2.14.3
 התאגידים. ברשות המתאים הגורם ע"י קף

הגיש דוחות כספיים תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו ולא נכללה  המציע2.14.4
של  בהם הערת "עסק חי", או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולתו

להמשך פעילותו התקינה בעתיד  או סיכונים בהתחייבויותיו, הגוף לעמוד
 הנראה לעין.

ברשות  מוסדות חינוך ומעלה 3להפעלת  במכרז2.14.5
הלימודים האחרונות לפחות  שנות בשתי הפעיל המציע -
י שבכולם ישראל, במדינת כדין רישיון בעלי העליונה בחטיבה חינוך מוסדות 3

מדי  בממוצע התחנכו חד
כי  המכרז פרסום במועד שידוע התלמידים מספר לפחות לימודים שנת
 המכרז. ד בבתי הספר נשואיללמו צפויים הם

המציע  –מוסד חינוך אחד או שניים ברשות  להפעלת במכרז2.14.6
שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה  בשתי הפעיל

העליונה בעלי רישיון כדין במדינת 
שי התלמידים מספר לפחות לימודים שנת מדי התחנכו יחד שבשניהם שראל,

כי  המכרז פרסום במועד דוע
לחילופין, המציע הפעיל בחמש  המכרז. נשואי הספר בבתי ללמוד צפויים הם

שנות הלימודים האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין 
במדינת 
 בבתי ללמוד שצפוי לזה דומה תלמידים מספר בממוצע התחנכו שבו ישראל,
 המכרז. נשואי הספר

)ככל שישנם  בו השליטה ושל בעליתצהיר בכתב של המציע 2.14.7
 דיני לפי עובדים, זכויות שמירת לעניין המציע של חובותיו קיום בדבר כאלה(,

העבודה, צווי 
הע אספקת לצורך כמעסיק המציע על החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה

 השירותים. או בודה
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הור לכלול יש מכוחו, שייחתם והחוזה ספר בית על בעלות להעברת המכרז במסגרת2.15
 זה: ובכלל הספר בית על הבעלות העברת של ההליכים בדבר אות

בהתאם  החדשה הבעלות ע"י להעסקה ומנהלי פדגוגי אדם כוח העברת2.15.1
ובכפוף לכל דין ובהתאם להוראות בנוהל 

לזמן, לעניין הוראות שיש לכלול  מזמן שיהיו כפי החינוך, משרד של הרישוי
האינטרנט  באתר נמצא רישוי של משרד החינוך הלנו בהסכם העברת בעלות.

 הרישוי: אגף של

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/h
p.htm 

אדם כוח  של להמשיך העסקה מהבעלות שהרשות תבקש ככל2.15.2
תכלול במסגרת המכרז  היא מועד, לאותו עד בעצמה שהעסיקה מנהלי

בחשבון את   עליה לקחת זה. במקרה זה, בעניין והחוזה הוראות מתאימות
אחריותה לגבי העובדים הללו, על כל הכרוך בכך, וכן את 

 האדם כוח של המעסיקה בהיותה רישיון, קיבלה הבעלות כי לוודא אחריותה
 עבור קיימת זאת אפשרות כי בזאת מובהר ספק, הסר למען במוסד. המנהלי

מדובר בעובדים  כאשר הרשות אך ורק
החינוך, עובר  מוסד את ניהלה כאשר הרשות ע"י שהועסקו ותיקים, מנהליים

מוסד החינוך  של להעברתו
ע לגבי יתאפשר לא הדבר לעיל. לאמור ובכפוף החדשה הבעלות של לניהולה

 החדשה. הבעלות של מנהליים םעובדי או חדשים, ובדים

זכות מתן כגון הספר, בית במבנה החדשה הבעלות של שימוש לעניין הסדרים2.15.3
המבנה: למען הסר ספק, ככל שהעברת הבעלות  השכרת או במבנה שימוש 

חלק  על מוסד חינוך נעשית במכרז והעמדת השימוש במבנה היא
בגין הקצאה נוהל לכך ילבמקב לבצע צורך אין במכרז, ולההכול מההתקשרות

 הזוכה במכרז.  של לשימושו החינוך מוסד של המבנה העמדת 

החד הבעלות של לשימושה הספר בית של המיטלטלין העברת לעניין הסדרים2.15.4
והחוזה תנאי שכל  המכרז במסמכי שה: בעניין זה יובהר, כי יש לכלול

ע"י  מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו
 בבית הספר בתום תקופת יישארו הבעלות,

ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד 2.15.3
בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי רשות,  שנרכש מכל מקור כספי שהוא,

"רכוש"  סעיף זה, לעניין וכיוצ"ב. כספי הבעלות
 שאינו כזה והן למבנה המחובר הן תשתיתי, שאינו וציוד תשתיתי ציוד לרבות
 למבנה. מחובר שאינו פרטנית להנגשה ציוד למעט למבנה, מחובר

שנרכש מכספי תרומות  רכוש לעניין זה הוא חריג2.15.4
אינה  שהתרומה ובלבד עבודתה, תופסק אם הבעלות ידי על שיילקח בלבד,

מחוברת בחיבור של קבע למבנה או למקרקעין 
א הספציפית. המקומית לרשות ו/או הספציפי הספר יתב לתלמידי ניתנה ולא

מדובר בתרומה לבעלות, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהרשות ו/או  ם
 הבעלות החדשה מעוניינות להשאיר בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים.

דין כל להוראות בהתאם הספר בית את להפעיל הזוכה של התחייבות
גוגיות של משרד והפד המנהליות ההנחיות ,

ככ המכרז, עורכת המקומית הרשות של המנהליות וההוראות החינוך
שכן דין, כל ו/או המשרד הנחיות את סותרות אינן הרשות שהנחיות ל
 והדין. המשרד הנחיות גוברות  במצב כזה 

 בהתאם זה ובכלל דין לכל בהתאם לעובדיו שכר לשלם הזוכה של התחייבות2.15.5
שנקבעו עם הארגונים היציגים, בהתאם  הרלוונטיים,  הקיבוציים להסכמים

 להנחיות משרד החינוך ובהתאם לנוסח בנספח א'.

של הזוכה במכרז למנות את מנהל  התחייבות2.15.6
ספ בית לניהול מועמד המחייבים ףהס )תנאי הכשירות לכללי בהתאם המוסד

-על ר
ע"י לזמן מזמן מתעדכנים שהם וכפי החינוך משרד בהוראות כמתחייב יסודי(,

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm
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דין. הליך הבחירה של מנהל המוסד  כל בהתאם להוראת וכן החינוך, משרד 
יהיה 

מנה עם בתיאום ייקבע המכרזים( )ועדת  הבחינה ועדת הרכב מכרזי. בהליך
ה  משרד מטעם נציגים שני יכלול ההרכב החינוך. שרדבמ הרלוונטי המחוז ל

חינוך, שימונו על ידי מנהל/ת המחוז 
שלא נמצא ראוי  מנהל ימונה לא כי בזאת, מובהר החינוך. במשרד הרלוונטי
 החינוך. משרד  לתפקיד ע"י ומתאים

בעניין התקציבים המועברים  יובהר האמור להלן במכרז2.15.7
קיומן  על להקפיד המציע של ומפורשת כתובה התחייבות ותידרש לבעלות

 להלן: האמורות ההוראות של

שיועברו אליו ממשרד החינוך או מהרשות המקומית  התקציבים2.15.8
המציע להתחייב להקצות  על הספר. בית תלמידי לקידום במלואם יושקעו

שתוקצבו על ידי  התקציבים את
 משרד להנחיות בהתאם בלבד, מוסד ולאותו לייעודם בהתאם החינוך  משרד

ת גמישות באמצעות וזאת תקורה לבעלות יאפשר המשרד זאת, עם החינוך.
בהתאם להנחיות  העליונה, החטיבה מתקציב  6% בהיקף של עד קציבית

משרד החינוך. התקורה תיתן מענה לסוגיות תפעוליות 
להפ הקשורים לו מחוצה או הספר בבית שונים לצרכים מענה תוך ופדגוגיות,

על פי החלטת   לת בית הספרע
מתשלומי  תקורה גביית  תתאפשר לא כי יובהר, ספק הסר למען הבעלות.

הורים בכל מוסד 
הביניי חטיבת להפעלת הקשורות ומפעולות הביניים חטיבת מתקציב החינוך,

תקציביות שאינן בבסיס התקן או בבסיס  לתוספות הנוגע כן, בכל כמו ם.

לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים אלה,  החטיבה העליונה, ההפעלה של
אישור במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם  לכך אלא אם כן ניתן

 שיינתן. לאישור

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

 בבעלותן, ובלבד שלכל  ספר בתי בין תקציבים לנייד יוכלו בעלויות
מהתקציבים ומשעות ההוראה  94%ת לפחות ישירו בית ספר יגיעו

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

לי של משרד הכולובאישור המנהל 
לשנו מבלי ההוראה, שעות של הביצוע לתמהיל הנוגע בכל החינוך,

 המירבי. התקורה היקף את ת

 ,החינוך  הבעלות על בית הספר תידרש להגיש למשרדכי  יובהר
דיווח מלא 

הדיוו המטה. וברמת המוסד ברמת וההוצאות ההכנסות כלל אודות
)תקציב  החינוך ממשרד שהתקבלו הכנסות יכלול ח

ממשרדי  תקציבים השוטף(, התקצוב במסגרת שלא והכנסות שוטף
מהורים  מגבייה ממשלה אחרים, מהרשות המקומית, הכנסות

כן ידווח למשרד החינוך פירוט  ועוד. ומתרומות
המטה  המוסד והן ברמת ברמת הן ההוצאות,

 המשרד. שיפרסם להנחיות בהתאם וזאת

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

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

ה לסכומים מעבר הורים תשלומי לגבות שלא הזוכה של ספציפית התחייבות2.15.9
 בחוזרי שנקבעו לעקרונות ובהתאם החינוך משרד ידי על שנה מדי מאושרים
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לת יייעוד בנק חשבון של ניהול לגבי הדין ובהוראות החינוך משרד של מנכ"ל
 הורים. שלומי

שלא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של  של המציע התחייבות2.15.10
ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תוכנית השילוב 

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

נתנו על כי הנחות בתשלומי הורים יי של המציע, התחייבות2.15.11
מנכ"ל והנחיות משרד  חוזרי הוראות פי

המקומי הרשות של נציג נוכח יהיה הספר בית של ההנחות בוועדת וכי החינוך
 ת.

ביטוי לשירותי מטה שמציעה הבעלות לבתי  לתת ניתן האיכות רכיבי במסגרת2.15.12
הספר )כגון מערך תקשוב, מערך השתלמויות וכו'(, ככל שהללו משפיעים 

יכולים לבוא לידי ביטוי  אלה בית הספר הספציפי. ל איכותו שלבפועל ע
למען הסר  בפרמטרים נוספים של איכות שהרשות המקומית רשאית להגדיר.

חלק מהצעת המחיר, אלא יכולים  יהוו לא הללו והשירותים התשומות ספק,
האיכות, בהתאם לשיקול הדעת של  להיכלל כרכיב משלים בפרמטרים של

 בחוזר זה. 4.16 בסעיף בשים לב לאמור הכולו תהמקומי הרשות

מכרז להעברת בעלות על בית ספר ו/או מכרזים לבחירת גוף  במסגרת2.16
לכלול הוראות בדבר מנגנונים לניהול השוטף  יש שייחתם מכוחו, בחוזה וכן מפעיל

 הספר: של בית

ועד  הקמת כגוןלגבי מנגנון קבלת החלטות ביחס לניהול בית הספר,  הוראות2.16.1
מנהל, קביעת הרכבו, סמכויותיו, מנגנון קבלת ההחלטות במסגרתו 

במקרה של שוויון קולות במסגרת הוועד  מכריעות של החלטות הקבלה ואופן
 המנהל.

שנה בתקופת ההתקשרות מכוח  מדי בבית הספר המשאבים שיושקעו היקף2.16.2
 של לתקציב מעבר ,הבעלות / המפעיל והגורם המקומית הרשות ע"י המכרז
 החינוך. משרד

פרמטרים של ציון מחיר: ניקוד במסגרת הצעת המחיר יהיה    .3
מהציון הכולל ויכול לבוא לידי ביטוי  15%בהיקף של 

 באמצעות שתי חלופות שניתן לשלב ביניהן:
מהחטיבה העליונה )קרי, ככל שהבעלות תגבה פחות  הבעלות שתגבה התקורה אחוז3.1

כך היא תקבל ניקוד גבוה יותר(.  פעילויות מטה רוחביות של הבעלות,תקורה עבור 
מהתקציב הכולל ומשעות ההוראה של החטיבה  94%בכל מקרה, לכל הפחות 

כאמור לעיל בחוזר זה ובהתאם להנחיות משרד  בבית הספר, יושקעו העליונה
 החינוך.

כספי נוספות של הבעלות בבית הספר הספציפי נשוא המכרז, מ השקעות3.2
( או ממקורות פרטיים חיצוניים %6על ידי המשרד לבעלות )עד  המותרת התקורה
מכספי משרד החינוך או כספי משתתפים )תשלומי הורים(. יודגש,  שלא לחלוטין,

שמדובר על השקעות פרטניות בבית הספר ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת 
הספר מניידת בין מוסדות הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בית  למען בית הספר.
לעניין  יכולים להיכלל בניקוד העודף שלה חינוך אינם

 הספר. בבית אלה ישירות להשקעות לכוונותיו בנוגע אסמכתאות יצרף המציע זה.

 מהציון הכולל 85% - איכות ציון של פרמטרים   .4

 מהציון הכולל 10% – ניסיון         .4.1

ני שנות 10 ועד אחת ניסיון שנת )לפחות חינוך מוסדות בניהול המציע של ניסיון4.1.1
-10-ו שנות ניסיון 6-4 ניסיון, שנות 3-1 סיון, על פי הקבוצות הבאות:

יו רב מספר שניהל לגוף זה בסעיף יתרון להעניק אפשרות יש ניסיון(. שנות 7
 חינוך. מוסדות 20 של לרף עד מהשנים, אחת בכל חינוך מוסדות של תר
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ה של הניסיון מיוחד, לחינוך מוסד על בעלות העברת לצורך גוף לבחירת במכרז4.1.2
 בניהול מוסדות חינוך לחינוך מיוחד. מציע

או   של המציע בהפעלת בתי ספר במגמות ניסיון4.1.3
למאפייניו  )בהתאם רלוונטיות התמחויות

ה בתחום מגמות כנולוגיות,ט מגמות כגון המתוכנן(, או הקיים הספר בית של
אמנויות, מגמות לתלמידים בסיכון, מגמות 

 וכדומה. נושרים לתלמידים מאתגר ספר בית תורניות,

מהציון הכולל בהתאם למחוון שמפורסם  50% –חינוכית  תמונה         .4.2
 באתר האינטרנט של משרד החינוך

לבחון על הרשות  האיכותיים, הפרמטרים ובדיקתם של קביעתם בעת
ן, תוך ניהול שבבעלותן או הספר בתי הישגי של בפריזמה הבעלויות את

של בתי  הממוצעים הבעלות ביחס להישגים והישגיה של התוצאות בחינת
זאת,  דומים. הספר

ובהתאם להנחיות  שנה מדי החינוך משרד ידי על שיפורסם למידע בהתאם
התמונה  בסיס על באשר להתחשבות, שיינתנו לרשויות המקומיות

 במסגרת המכרזים. הבעלויות ברמת החינוכית
את  לתעדף לרשות המקומית אפשרות תהיה מקום, מכל

וליצור מחוון  לזמן מזמן המופיעים בתמונה החינוכית ומתעדכנים המדדים
שבכוונתה  הרשות ואת תכלית המכרז שהולם את מטרותיה של

להנחיות שיפרסם משרד החינוך בעניין  בהתאם לפרסם,
שאינם מחושבים  בסעיף זה מדדי איכות אחרים, להוסיף אין כי יודגש, .זה

 במסגרת המחוון.

 הכולל. מהציון 5% –למוסדות ללא כוונת רווח  עדיפות         .4.3

 )מלכ"רים(. רווח כוונת ללא למוסדות הציון הסופי בשקלול עדיפות תינתן

הרשות  של דעת בשיקול פרמטרים         .4.4
 הכולל: מהציון 20% - במכרז איכות ציון של לקביעה המקומית

עם   בלבד. לבחור מדדי איכות מתוך הרשימה המצ"ב יש ככלל,
לייחוד של  בהתאם איכות של רשאית לבחור בפרמטרים נוספים הרשות זאת,

מציון  10% -לא יהוו יותר מ שאלה ובלבד הספר, בית של ו/או הרשות
הפרמטרים  יעלו לא ל מקרה,במכרז. בכ הכולל האיכות
 .20% על המקומית הרשות של הדעת בשיקול

זה מזה ובתי  שונים בתי ספר של המציע בניהול של ניסיון מוכח4.4.1
מתחנכים  שבהם ספר

ה לטיפוח.  הנזקקים תלמידים זה ובכלל שונים וצרכים יכולות בעלי תלמידים
בבתי  של מדד הטיפוח השונות ציון בסעיף זה יהיה

 של המציע. ובניהולו שבבעלותו פרהס

 יכולת של גילוי תוך והוראה, למידה תהליכי בשיפור המציע של ומומחיות ניסיון4.4.2
 והדרכה. הנחיה

נ הספר לבית הרלוונטיים ייעודיים ומקצועות מגמות בהפעלת המציע של ניסיון4.4.3
 המכרז. שוא

)ממלכתי מגזר  הרלוונטי הפיקוח בסוג ספר בתי בהפעלת המציע של ניסיון4.4.5
 חרדי(. דתי, ממלכתי יהודי/מגזר דוברי ערבית,

שאינ הבעלות במסגרת שונים תפקידים בעלי של וניסיונם הכשרתם השכלתם,4.4.6
ם בעלי תפקידים במוסד החינוך עצמו )כגון מנכ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים 

 וכיוצ"ב(. אנשי מנהל פדגוגיים,

בתחום  הפדגוגי, בתחום המציע של מטה עובדי של וניסיון הכשרה השכלה,4.4.7
 הפיננסי, לפי העניין . ובתחום התפעולי

 מתקשים. תלמידים של לליווי מנגנון לו ויש חינוכיות תוכניות מפעיל המציע4.4.8

 מצטיינים. תלמידים של לליווי מנגנון לו ויש חינוכיות תוכניות מפעיל המציע4.4.9
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כגון: החינוך, בתחום בתחרויות המציע של ספר ובתי תלמידים של השתתפות4.4.10
המדעים, תחרויות של בניית ציוד  בתחומי אולימפיאדות תנ"ך, חידון 

 ופרויקטים טכנולוגיים. טכנולוגי

המופעלים על ידי המציע, כגון: מערכת מידע של  מחשוב ותקשוב אמצעי4.4.11
לות בתחום הפדגוגי והמנהלי, אתרי אינטרנט של הבעלות, אתרי הבע

 ואתרים לצרכים לימודיים. הספר בית של אינטרנט

ע"י המציע, לרבות אמצעי למידה וחומרי למידה  קוריקולרי ויישום פיתוח4.4.11
 שונים. ספר בתי של לצרכים ייחודיים

 יות ע"י המציע.חדשנ והערכה למידה הוראה, דרכי של ויישום פיתוח4.4.12

ש למצוינות בתוכניות המציע של ובניהולו בבעלותו הספר בתי של השתתפות4.4.13
 החינוך. משרד ל

ו החינוך משרד הרשויות, הספר, בתי מנהלי מול ניהול ותהליכי מידע שקיפות4.4.14
 החוץ. גורמי

 דומה. תלמידים מספר בעלי ספר בתי בניהול המציע של ניסיון4.4.15

בהתאם איכות של נוספים פרמטרים במכרז להוסיף רשאית המקומית שותהר4.4.16
 10%-לא יהוו יותר מ שאלה ובלבד הספר בית של הרשות או  לייחוד של 

 במכרז. הכולל מציון האיכות

 
 

 

 

         

 
 
 


