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הוראות חוזר מנכ"ל  - הערה כללית
צוין כי המכרז כפוף לאישור  - 4/2019

משרד החינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל 
" ו/או חוזר מנכ"ל)להלן : " 4/2019

"(. וכי על המפעיל להפעיל את החוזר"
ככל  -ביה"ס בהתאם להנחיות כל דין 

והנחיות העירייה אינן סותרות את 
 הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין .

 
חוזר מנכ"ל קובע הוראות ברורות 
בתחום הפדגוגי והכספי. השקעות 
המפעיל על פי החוזר נכללות במסגרת 

אשר הינה בהיקף של  –"הצעת המחיר" 
הציון הכללי, ויכולות לבוא לידי מ 15%

. אחוז 1ביטוי באמצעות שני פרמטרים: 
. השקעות 2התקורה שתגבה הרשת. 

נוספות של הרשת בבית הספר הספציפי 
נשוא המכרז. אי לכך, לא ניתן לדרוש 
מהמפעיל השתתפות נוספת מעבר 
להצעתו במסגרת הצעת המחיר. בנוסף, 
ידוע כי תקציב המוסד החינוכי מטעם 

שרד החינוך מתוקצב בחסר ובפרט מ
ההוצאות האחרות קרי: מים, חשמל 
וכד' וחוזר מנכ"ל משית את האחריות 
לכך בפירוש על הרשות המקומית. בחוזר 

( כי 2.9המנכ"ל צוין מפורשות )בסעיף 
"משרד החינוך לא יאשר העברת בעלות 
במקום שבו לא יצוין מפורשות במכרז כי 

את הרשות המקומית מתחייב לתת 
השתתפותה כמפורט בחוזר." כמו כן, 
בנוהל שפרסם משרד החינוך בתאריך 

, "נוהל בחירת גורם מפעיל 25.3.2019
הנחיות  –מוסד חינוך בחטיבה העליונה 

לתש"פ", צוין גם כי "משרד החינוך לא 
יוכל לאשר בקשות להעברת בעלות של 
רשויות, שהמכרזים שהן פרסמו לא 

כל לאשר תאמו את הנוהל. וכן לא נו

המכרז אינו סותר את  .א
מנכ"ל הוראות חוזר 

ככל שיש סתירה  . 4/2019
בין הוראות המכרז לבין 
הוראות חוזר מנכל, אזי 

גוברות. לא  החוזרהוראות 
תתקבל כל טענה של 

לעניין הרשת פרשנות 
חוזר מנכל אלא רק טענה 

 לנוסח המחייב. 
ראו המענה האמור בס' א'  .ב

 לעיל. 
השתתפות העירייה  .ג

מעוגנת במכרז זה במספר 
 סעיפים. נוסיף מעבר

לאמור בנוסח המכרז כי 
בכל הקשור לרכישת 

לכיתות מגמות  ריהוט
העירייה חדשות תישא 

 הריהוט רכישת בעלויות 
ובכפוף לאישור הוועד 

 המנהל. 
לעניין השתתפות העירייה  .ד

ראו  -בהוצאות אחזקה
 26-34האמור בס' 

לעניין  להוראות המכרז.
לעירייה  -שיפוצי קיים

יהא שיקול דעת באם, מתי 
ואיזה שיפוצי קיץ לבצע, 
ואם בכלל והכל בשיקול 
דעת בלעדי ומלא של 

 העירייה. 
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מכרזים והתקשרויות שבהם הרשות 
ו/או הבעלות לא מתחייבים לשאת 
במחויבות שלהם בהתאם לחוזר... 

 בנושא זה לא נוכל לאפשר גמישות..".
 לאור הנ"ל: 

נבקש הבהרתכם כי בכל מקרה  .א
של סתירה בין הוראות החוזה 
ו/או המכרז לבין הוראות 
 החוזר, הוראות החוזר גוברות. 

נבקש הבהרתכם כי  .ב
התחייבויות הצדדים )המפעיל 
והעירייה( הינן בהתאם לאמור 

 לעיל. 
לאור הנ"ל, הרי שלא ניתן  .ג

לחייב את המפעיל באבזור 
וציוד כיתות מעבר לסכום 
השקעתו וכן לא ניתן לחייבו 
בהוצאות נוספות כגון שיפוצי 
קיץ. זאת ועוד, בפרט, כאשר 
עסקינן בישיבה צומחת יש 

הציוד והריהוט  לקבוע כי
שיירכש לכיתות חדשות 
שיפתחו יירכש על חשבון 

 העירייה.
בנוסף, נבקש הבהרתכם כי  .ד

העירייה נושאת בעלות 
ההוצאות האחרות בכללותן, 
ובכלל זה : אחזקה וחומרים, 
צורכי משרד, טלפון, מחשבים, 
מקרנים, חומרים וציוד 

 למגמות וכיוצ"ב. 
 

אחריות העירייה כבעלת  – הערה כללית    2
חוזר מנכ"ל מתייחס  - מבני בתיה"ס

לרשות המקומית כאל בעלת המבנים 
כך גם  –ואילו אל המפעיל כאל שוכר 

מבחינת האחריות התפעולית 
והתקציבית. תקציב בית הספר 
בהכנסות משרד החינוך מאפשר מימון 
תחזוקה בסיסית ביותר. כל התחזוקה 
אשר עלותה גבוהה יותר, כגון: זיפות 

ות, מזגנים גגות, תיקון ליקויי הבטיח
וכדומה, הינה באחריות העיריה ועל 

אנא  –חשבונה כבעלת המבנים 
 אישורכם. 

 31ראו נוסח המכרז ובמיוחד ס' 
 למכרז. 

 
 נהמבהעיריה אחראית על ה

. מרכיב בהתאם להוראות המכרז
תחזוקה שוטפת כלול בתוך הסל. 
בנוסף העיריה תשתתף בהוצאות 
שקשורות לקבלת רישיון והסרת 
ליקויי בטיחות. ככל שתדרשנה 
השקעות שמעבר לשמירה על 
הקיים  המפעיל לא מחוייב לבצע 
אותם אלא במסגרת השקעה 

ותקציב בית  זשהבטיח במכר
 נוסח המכרז מחייב.  .הספר לעניין

זכות טיעון טרם הטלת  -ה כללית הער    3
 -סנקציות

בסעיפים רבים במכרז ובחוזה צוין כי אי 
עמידה בהוראה מסוימת תביא לסיום 
החוזה ו/או להטלת סנקציה כספית 
)לרבות מימוש ערבות הביצוע( על 

 המפעיל. 
היות ונקודת המוצא היא כי הצדדים 
פועלים בשיתוף פעולה במטרה לקיים 
התחייבויותיהם כנדרש, ואין המדובר 
בהתקשרות מינורית עם ספק אקראי, 
וכן גורמים רבים )צוות חינוכי, 
תלמידים, הורים וכו'( מושפעים מהמשך 

 -16עמ'  40המבוקש לעניין ס' 
 נדחה. 

מתקבל לעניין  -25עמ'  75ס' 
 7הוספת התראה בטרם חילוט של 

 ימים. 
 נדחה.  8.32/ 8.31: ס' 59עמוד 
 נדחה.  -9.21ס'  62עמוד 
מתקבלת  -20.3-ו 20.2ס' 74עמוד 

ימים  7הוספת התראה בכתב של 
 מראש בטרם החילוט.

 -23.5-23.7ס'   76-77עמוד 
מתקבלת הוספת התראה בכתב  
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שיש ההתקשרות בין הצדדים, הרי 
: "קודם להטלת כל לעמדתנו לקבוע כי

נקציה מכל סוג שהוא על המפעיל ו/או ס
הרי  –קביעה על הצורך בסיום ההסכם 

שעל העירייה להעביר למפעיל התראה 
בכתב ולאפשר לו זכות טיעון ואפשרות 
לתיקון ההפרה הנטענת תוך פרק זמן 

ימים". נא  15סביר ולכל הפחות 
 אישורכם.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי 

בין היתר לסעיפים קביעה זו מתייחסת 
 הבאים:

, 25עמוד  75, סעיף 16עמוד  40סעיף 
 9.21, סעיף 59עמוד  8.31-8.32סעיף 
, 74עמוד  20.3-ו 20.2, סעיף 62עמוד 
, סעיף 76-77עמודים  23.5-23.7סעיף 

 .79עמוד  25.3 -25.2, סעיף  78עמוד  24.9

 7ההפרה, של  ואפשרות לתיקון
 ימים בטרם החילוט.  

מתקבלת  -24.9ס'  78עמודים 
הוספת התראה בכתב ואפשרות 

ימים  בטרם  7לתיקון ההפרה, של 
 חילוט הערבות. 

מתקבלת -25.2-25.3ס'  79עמוד 
הוספת התראה בכתב ואפשרות 

ימים בטרם  7לתיקון ההפרה, של 
 חילוט ערבות. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 – בנושא הפרה יסודיתהערה כללית     4
נקבעו סעיפים רבים ונרחבים מתוך 
החוזה אשר הפרתם תיחשב כהפרה 
יסודית. נבקש הבהרתכם כי גם קביעה 
כי החוזה הופר באמצעות הפרה יסודית 
תיקבע לאחר מתן זכות טיעון למפעיל 
ואפשרות לתיקון ההפרה הנטענת. בכל 
מקרה, יש להודיע על סיום ההתקשרות 

 ינואר בכל שנה.  ל 1עד ליום 

בטרם ביטול הסכם בשל הפרה 
יסודית תנתן למפעיל התראה 
בכתב ואפשרות לתיקון ההפרה של 

ימים. מועדים אלה יכול ויהיו  7
חופפים לעניין המועדים בטרם 
ההחלטה על חילוט ערבות כאמור 
בס' לעיל. לעניין מועד ההודעה על 

נוסח המכרז  -סיום ההתקשרות
 מחייב. 

 א 5
 

 יב

26-29  
 

8.8-8.11 
 

13 
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  –השתתפות העירייה 
 

נבקש הבהרתכם כי השתתפות  .א
העירייה לא תפחת 
מהשתתפותה כנדרש לפי 

, 4/2019הוראות חוזר מנכ"ל 
לחוזר )שכן  2.6ובפרט סעיף 

למשל, פורטו חלקית  28בסעיף 
 לחוזר(.  2.6בלבד הוראות סעיף 

 
נא אישורכם כי העיריה תתמוך  .ב

באופן שלא יפחת בבית הספר 
 מתמיכתה בשנה הנוכחית.

 
נא אישורכם כי באם יש צורך  .ג

בפיטורין על מנת לעמוד 
בתקציב שנה"ל הבאה, העיריה 
מתחייבת לבצע את הפיטורין 
בשנה זו וככל שהעיריה לא 

היא  –ביצעה את הפיטורין 
מתחייבת לשאת בעלות 
העובדים שלא פוטרו במסגרת 

 תקציב בית הספר.
 

נא אישורכם  -יפא ס 27בסעיף  .ד
כי האמור באשר לעודף תקציבי 
מתייחס לכל תקציב בית הספר 

 ולא רק לנושא שעות לימוד.
 

לאחר חישוב השתתפות העיריה  .ה
לסעיף הוצאות אחרות 

ההבהרה המבוקשת  .א
השתתפות נדחית.  

 2.6העירייה כאמור בס' 
חוזר מנכ"ל וההשתתפות ל

חוזר למעבר  הנוספת 
 26-34מעוגנת בס'  מנכ"ל

למכרז )ובהתאמה גם 
בהסכם(. כאמור במכרז 
העירייה משתתפת 
בהפעלת בית הספר מעבר 
למה שציין חוזר מנכ"ל 
ובסכומים ורכיבים 
ניכרים, כאמור בנוסח 

 המכרז. 
. יתנדחההברה המבוקשת  .ב

נוסח המכרז מחייב. ראו 
למכרז  26-34האמור בס' 

 וכן מסמכי תיק מכרז. 
נדחה. לעניין עובדי  .ג

העירייה תבצע עד -הוראה
הליך של  31.5.2021ליום 

פטורי עובדי הוראה 
זמניים וכן  פטורי צמצום 
לעובדי הוראה קבועים 
אשר לפי דעת העירייה אין 
בהם צורך לשנה"ל הבאה 
בהתאם לרישום הנוכחי 
לבית הספר ומספר 

 התלמידים הצפוי. 
יובהר כי ככל שיוחלט על  .ד

העברת עודף תקציבי 
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)השתתפות העיריה, הכנסות 
ממשרד החינוך( הרי שחסר 

אש"ח לכל מוסד,  125לסעיף זה 
 -₪  250,000-קרי תוספת של כ

העיריה  נא אישורכם כי
מתחייבת להוסיף לתקצוב 

על מנת ₪  250,000האמור עוד 
שיהיה למפעיל מקור למימון 

 הוצאה זו. 
 

נא אישורכם כי  –סיפא  29סעיף  .ו
עודף תקציבי כמצוין בסיפא 
מתייחס לכלל תקציב בית 

 הספר ולא רק לסעיף זה.
 

לשנת לימודים הבאה, 
יועבר  העודף לתקציב בית 
הספר בשנה"ל הבא באותו 
נושא סעיף תקציבי בו 
נותר עודף. היינו, לדוגמא, 
תקצוב עודף בשעות, יעביר 
עודף זה לתקציב שעות 
לימוד של שנת הלימודים 

 הבאה.  
נדחה. ראו האמור במענה  .ה

עיל. העירייה לס' א ל
משתתפת במימן במספר 

תשלום  -רכיבים בין היתר
 28פר תלמיד, כאמור בס' 

תקצוב מיוחד באמור  -וכן
וכן תוספת לשעות  29בס' 

ועוד  27תגבור כאמור בס' 
  כאמור בנוסח המכרז.

ראה מענה לשאלה נדחה.  .ו
 ד לעיל. 
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וקבלת  אישור משה"ח –תנאי מתלה 
  –בי"ס רישיון
לחוזר מנכ"ל קובע כי:  2.13סעיף 

"רישיון לניהול בית הספר אינו תנאי סף 
במכרז .. וייתכן כי רישיון כזה יוענק רק 
בעקבות המכרז והגשת בקשה למשרד 
החינוך להעברות בעלות.. עם זאת, 
מובהר בזאת כי קבלת רישיון לפי חוק 
הפיקוח מהווה תנאי להפעלת בית 

 ". הספר
 

על כל צד לשאת באחריותו באשר 
לפעולות הנדרשות לצורך קבלת 
הרישיון, וכל עוד המפעיל פועל בתחומי 
אחריותו הרי שאין לנקוט כנגדו כל 

 סנקציה, לרבות חילוט הערבות. 
 

בנוסף, משרד החינוך לא מספק רישיון 
, בשל עיכובים 01/08הפעלה עד לתאריך 

אשר אינם בשליטת המפעיל, ולכן 
הדרישה בסעיפים להמצאת הרישיון עד 

 למועד זה אינה רלוונטית ויש לבטלה. 
 

המפעיל מחויב להגיש בזמן את הבקשה 
לרישיון. לכן מתבקש לבטל כל סנקציה 

ל המפעיל הקבועה בסעיף כל עוד פע
 בהתאם לחובתו. 

 
לאור האמור לעיל, נבקש לשנות את 

: "עם קביעת נוסח הסעיפים לנוסח הבא
הזוכה במכרז, הזוכה יפעל )ככל שהדבר 
תלוי בו( לצורך המצאת האישורים 
שבאחריותו לרבות פניה למשרד החינוך 
לצורך קבלת רישיון להפעלת בית הספר 
על שמו. מובהר כי הזוכה ינקוט בכל 
הפעולות אשר באחריותו לצורך קבלת 
הרישיון והאישורים הנדרשים. העירייה 

 48בעמ'  4.7יוסף ס'  4.6לאחר ס' 
 :להסכם וכדלקמן :

" העירייה מתחייבת להעביר את 
ידה -האישורים הנדרשים על

כבעלת המבנים, לצורך קבלת 
הספר.   לעניין תיקון רישיון בית 

ליקויים על המפעיל לפעול בהתאם 
 –( 14למכרז )עמ'  31לאמור בס' 

 להסכם, 8.14
מובהר כי אחריות הזוכה היא 
להגיש את הבקשה לאישורים 
הנדרשים, לרבות רישיון הפעלת 
בית הספר, במועד )קרי, סמוך 
למועד ההודעה על הזכיה( ובכפוף 

כם  למלוי חובותיו ע"פ המכרז וההס
וכי לא חלה על הזוכה כל אחריות 
לגבי מועד קבלת האישורים הנ"ל 
)שכן הדבר מותנה באישור משה"ח( 
ולעירייה לא תהיה כל טענה ו/או 
דרישה כנגד הזוכה בהקשר זה. 
יובהר כי במידה והעירייה לא תגיש 
את האישורים אשר הינם 
באחריותה במועד, הרי שהמפעיל 

ישיון לא יוכל להגיש את הבקשה לר
בזמן ובמקרה זה האחריות תוטל 

 על העירייה בלבד".
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מצידה מתחייבת לבצע את תיקון כל 
ליקויי הבטיחות ו/או להעביר את 

ידה כבעלת -האישורים הנדרשים על
 המבנים, לצורך קבלת רישיון בית הספר.   
מובהר כי אחריות הזוכה היא להגיש את 

לרבות הבקשה לאישורים הנדרשים, 
רישיון הפעלת בית הספר, במועד )קרי, 
סמוך למועד ההודעה על הזכיה( וכי לא 
חלה על הזוכה כל אחריות לגבי מועד 
קבלת האישורים הנ"ל )שכן הדבר 
מותנה באישור משה"ח( ולעירייה לא 
תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד הזוכה 
בהקשר זה. יובהר כי במידה והעירייה 

ים אשר הינם לא תגיש את האישור
באחריותה במועד, הרי שהמפעיל לא 
יוכל להגיש את הבקשה לרישיון בזמן 
ובמקרה זה האחריות תוטל על העירייה 

 בלבד". 
  - 100%-השלמת תקצוב נורמטיבית ל 14  30 א 7

נבקש הבהרתכם האם  .א
השתתפות העירייה תהיה לפי 
 התקצוב והדוחות של המפעיל. 

נבקש הבהרתכם לגבי הקצבות  .ב
נוספות, ייעודיות, סייעות, 

 עוזרי הוראה וכיוצ"ב. 
נא אישורכם כי בנוסף  .ג

להתחייבות העיריה כמופיע 
העיריה מתחייבת  -בסעיף 

לממן את כל הפער הקיים בין 
עלות העסקת עובדי המינהל 
בפועל לבין ההכנסה המתקבלת 
ממשרד החינוך. הפער על פי 
חישוב שערכנו עומד על מאות 

 אלפי שקלים. 
נא אישורכם כי כל עובד מינהל  .ד

פר חדש באם ייקלט בבית הס
 יהיה עובד המפעיל.

 

השלמת תקצוב  .א
הינה  100%נורמטיבית ל 

בהתאם לתקינה 
המחייבת. העירייה 
תספוג את הגרעון בגין 

, ועל העסקת עובדי מנהלה
כן לא יהא צורך בדוחו"ת 

. לאחר מפעיל או עירייה
יציאת עובדי מנהלה 

יבחן קיימים לפנסיה, 
צורך בקליטת עובדים 
חדשים בוועד המנהל ואזי 

ם יקלט עובד חדש ע"י א
יתווסף לסל המפעיל, 

לתלמיד מרכיב של 
 השלמת עלות נורמטיבית. 

העירייה אמורה לממן  .ב
מטצ'ינג של סייעות ועוזרי 

 הוראה. 
 מענה לשאלה א לעיל.  ראו  .ג
ת בכפוף הערה מתקבל .ד

לאמור בס' א לעיל. עובד 
מנהל חדש יקלט בשכר 
בגובה הנחיות משרד 

 החינוך. 
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7 
17.2,17.3 

 23.1 

6 
70 
75  

שנים,  5סיום ההתקשרות טרם חלפו 
העברה לניהול עצמי והארכת תקופת 

   -ההתקשרות 
 

 קיצור תקופת ההתקשרות הראשונהא. 
משרד החינוך הגדיר בחוזר  -שנים(  5)

מנכ"ל חמש שנים להתקשרות, היות 
ובתחום החינוך לוקח זמן להגיע ליעדים 
ולתוצאות הרצויות. קיצור התקופה 
הנ"ל יוצר אי ודאות מצד המפעיל על 
עצם הישארותו בבית הספר ועלול לגרום 
לו לחשש ממשי בהשקעתו בבתיה"ס, 

ות בהמשך. שכן לא יוכל לקצור את הפיר
 על כן קבע המשרד חמש שנים. 

 

 70בעמ'  17.3א. האמור בס' 
להסכם לעניין הודעה מראש 
למפעיל עד לחודש מרץ בשנה"ל 
הרלוונטית ישונה לעד סוף חודש 
ינואר בשנה"ל הרלוונטית. פרט 
לכך לא יהא שינוי בנוסח המכרז. 

 5הפסקת ההתקשרות בטרם חלוף 
שנים לתקופת החוזה תהא בשל 

נימוקים  בשל או הפרה יסודית
שיקולים כלכליים  מהותיים כגון
ל העירייה רצון ש -של העירייה

רה של קלעבור להפעלה עצמית במ
העדר בעירייה  גרעון תקציבי

 ק העירייהתקצב את חלאפשרות ל
 כאמור במכרז זה.  
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לעניות דעתנו, ככל שהעיריה מעוניינת 
 5להפסיק את ההתקשרות טרם חלפו 

שנים, עליה להתבסס על נימוקים 
מהותיים וחריגים. כמו כן, הודעת 
העירייה במקרה זה צריכה להתקבל עד 
ליום ראשון לינואר בכל שנה, שכן במצב 

הבקשה  זה העיריה תצטרך להגיש את
לרישיון בית ספר בעצמה לשנת 
הלימודים הבאה וכן לתכנן את תקציב 
בית הספר, לסיים העסקת מורים בזמן 

 . 31/05-ולהיערך בהתאם עד לתאריך ה
 

להודיע על סיום ב. בכל מקרה, יש 
בינואר  1-לכל המאוחר, עד ל ההסכם

חודשים טרם  8בכל שנה, תקופה של 
ת מועד סיום ההסכם. זאת, על מנ

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 ההליכים 

 31.5הללו צריכים להסתיים עד ליום 
ובכל מקרה ההסכם לא יסתיים באמצע 

אנו מחויבים  שנת לימודים, שכן
בכל  31.8להעסקת מורים עד לתאריך 

שנה וכן תידרש חפיפה מסודרת עם 
 הגורם שאליו תועבר הפעלת בית הספר.  

 
אנו מציעים ג. לאור כל האמור לעיל, 

: "ההתקשרות תהיה לתקופה לקבוע כי
שנים עם אופציה להארכה בתקופה  5בת 

שנים, בכפוף לזכותה של  5נוספת של 
העירייה להפסיק את ההתקשרות 
במידה והמפעיל לא יעמוד בהוראות 
המכרז והחוזה, ובכפוף לזכות טיעון 
למפעיל והזדמנות לתקן את ההפרה 
הנטענת. בכל מקרה תינתן הודעה 

בינואר  1-חר עד למוקדמת לכל המאו
 בכל שנה". 

 א לעיל. -ב. ראו האמור בס'ק'
למעט כי הודעה על הארכת  ג. נדחה

עד האופציה כאמור במכרז,תהא 
לסוף חודש ינואר לשנה"ל בטרם 
תום תקופת ההתקשרות/ הארכה 

 רלוונטית.   
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 31.5.21העברת עובדי הוראה עד 
  – וזכויות עובדים מועברים

 
א. היות והזוכה יתחיל בניהול בתיה"ס 

הרי שלא ניתן להעביר  1.9.2021רק ביום 
 . 31.5.2021את עובדי ההוראה עד ליום 

)כמובן  1.9.21יש לשנות את המועד ליום 
שיתבצע הליך מסודר מול העירייה 
וארגון המורים להעברת עובדים עוד 
קודם למועד זה, אולם בפועל העירייה 

שמית של העובדים הינה המעסיקה הר
 עד לתאריך הנ"ל(  

 
נבקשכם להוסיף לאחר  - 6.3ב. סעיף 

המילים "להעסקתו הישירה כמפורט 
להסכם" את הקביעה: "והכל  9בסעיף 

בהתאם לצרכי ביה"ס ויכולת עמידה 
 בתקציב". 

 

א. הליך העברת העובדים יהא 
בהתאם להוראות משרד החינוך 
לרבות בחוזר הרלוונטי להעברת 

החלק בעלות במוסדות חינוך ו
 הרלוונטי לעניין עובדי הוראה. 
 ב. נדחה. נוסח המכרז מחייב. 

ג' לעיל. כל  5ראו מענה לשאלה ג. 
עובדי ההוראה יעברו להיות עובדי 

 המפעיל. 
פעיל יפעלו מד. העירייה וה

בהתאם להוראות המכרז וכן נוהל 
להעברת בעלות של משרד החינוך 

העירייה תדאג לגמר חשבון בעניין. 
בטרם העברתם להעסקה  לעובדים

לא יחוב בגין ע"י המפעיל. המפעיל 
שלומים המגיעים לעובד בגין ת

 תקופת העסקה קודמת בעירייה.
נושא ימי המחלה יוסדר כמקובל 
בהעברת בעלות. העירייה תנפיק 
לכל עובד בטרם העברת הבעלות 
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ידי -ג. בהתייחס לעובדים שיועסקו על
המפעיל, ובפרט עובדים אשר היו 

עסיק אחר, מועסקים קודם על ידי מ
נבקשכם לקבוע כדלקמן: "ככל שיעברו 

ידי -המורים להיות מועסקים על
המפעיל, הם יועסקו החל מהמועד 

 חדשים, כעובדים 1.9.21דהיינו  –הקובע 
ולא תהיינה להם תביעות כלשהן כלפי 
המפעיל בגין תקופת עבודתם שקדמה 
 למועד האמור.". 
כמו כן יש להבהיר כי המפעיל יקלוט את 

בדים הללו בהתאם לסדין העו
השיבוצים/ השעות שיוסכם מול 
העירייה וכן יקלוט רק את עובדי 
 ההוראה הקבועים.

 
ד. נא הבהרתכם כי: "המפעיל לא ישא 
בתשלומים כלשהם )כולל תשלום עבור 
ימי מחלה שנצברו/נגררו לפני המועד 
הקובע ו/או סכומים שיתבעו בעתיד בגין 

בע,  תקופות שחלו לפני המועד הקו
שמקורם או עילת היווצרותם בתקופת 
העסקה קודמת של עובדים ע"י העירייה 
או מעבידים אחרים או שעילתם 
ברציפות תקופות העסקה אלו. אם וככל 
שקיים תשלום או חלק מתשלום המגיע 
לעובד או לאור תקופות העסקה שקדמו 
למועד הקובע, ישולמו ישירות מקופת 

ן פנסיה העירייה, לרבות תשלומים בגי
תקציבית לעובדים, ככל שיהיו כאלו, או 
שהעירייה תהיה אחראית בלעדית 
לתשלומם ותשפה עם 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 

פעיל מחויב להעסיק, יועסקו ע"י שהמ
המפעיל החל מהמועד הקובע, כעובדים 
חדשים, ולא תהיינה להם תביעות 
כלשהן כלפי המפעיל בגין תקופת 

 עבודתם שקדמה למועד האמור."
 

ה. נבקש הבהרתכם כי במצב בו כמות 
המורים שצריך להעסיק לפי דרישת 
העירייה היא מעבר לתקן של משרד 

בו כמות עובדי המנהל  החינוך וכן במצב
שצריך להעסיק לפי דרישת העירייה היא 
מעבר לתקן של משרד החינוך, העיריה 

 תשא על חשבונה בפער הנ"ל. 
 

ו. גמר חשבון ותשלום זכויות מטעם 
נבקשכם לקבוע כי  –המפעיל הקודם 

"המפעיל הקודם ימציא אישור מרו"ח 
ויעבירו לזוכה, בדבר סיום העסקתם 

עובדים, לרבות תשלום כל כדין של כלל ה
זכויותיהם, כי בוצעו כל ההפרשות, 
שוחררו כל הכספים שנצברו לטובתם, 

, הונפקו אישורי גרירת 161הונפקו טפסי 

אישור על יתרת ימי המחלה 
   שנצברו לזכותו. 

 הערה נדחית. נוסח המכרזה. 
  מחייב. 

העירייה תפעל בהתאם להוראות ו. 
חוזר משרד החינוך לעניין העברת 

  בעלות במוסד חינוך. 
  המענה לסק' ו לעיל.  ראהז. 
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ימי מחלה וכן בוצע השלמת פיצויי 
 פיטורין לכל העובדים". 

 
נא הבהרתכם כי  – 9.5ז. לגבי סעיף 

המפעיל החדש לא יידרש לשאת בכל 
מוקנת על פי דין. כל זכות אשר אינה 

תוספת שכר שאינה על פי ההסכמים 
הקיבוציים המקובלים אצל המורים 
תמשיך להיות ממומנת על חשבון 
העיריה )נדרש על פי ההסכמים עם 

 ארגוני המורים(  
נא  – תשובות לשאלות הבהרה –טכני  11 19-20 א 10

אישורכם כי התשובות ימסרו בכתב 
למשתתפי המכרז בדוא"ל )ולא בפקס(, 
וזאת למען הסדר הטוב ומניעת תקלות 
טכניות. נבקשכם שלא להסתפק 
בפרסום באתר בכל הבהרה בנושא מכרז 

וזאת כדי למנוע שגגות טכניות  –זה 
 במכרז כה מהותי. 

 נדחה. נוסח המכרז בעניין מחייב. 

  – תקורה 12 24 יב 11
א. כידוע התקורה נמוכה מאוד היות 
והיא נלקחת אך ורק מתקציב הכנסות 

אי לכך  -חטיבה עליונה –משרד החינוך 
נא אישורכם כי מערכות המידע והמיתוג 

 יהיו חלק מתקציב בית הספר.
ב. היות ובית הספר קטן מאוד והתקורה 
אינה מספיקה כדי לכסות את הוצאות 

כי התקורה נא אישורכם  –המפעיל 
תיגבה גם מתוך השתתפות העיריה 

 בתקציב בית הספר. 

נדחה. נוסח המכרז מחייב. א. 
מערכות מידע ומיתוג נכללות 

 ברכיב התקורה. 
 ב. נדחה. 

 

 יב 12
 יב

 יב 
 יב
 יב

25 
8.31 
3.11 

6.6 
 סיפא  8.7

13 
59 
47 
51 
55 

  – הקצאת שעות וגמישות תקציבית
כי יש לחוזר, נקבע  2.15.8א. בסעיף 

לאפשר למפעיל תקורה וזאת באמצעות 
  6%גמישות תקציבית בהיקף של עד 

מתקציב החטיבה העליונה, בהתאם 
להנחיות משרד החינוך. התקורה תיתן 
מענה לסוגיות תפעוליות ופדגוגיות, תוך 
מענה לצרכים שונים בבית הספר או 
מחוצה לו הקשורים להפעלת בית הספר 

 על פי החלטת המפעיל.
ח הגמישות התקציבית שמאפשר לנוכ

משרד החינוך, וכן העובדה כי רשת 
אמי"ת מפעילה תפיסת פדגוגית חדשנית 

ונקראת  21 –המותאמת למאה ה 
"גוגיה", ואינה פועלת כשעות הוראה 
אלא במגוון דרכים אחרות, נבקשכם 

 לקבוע בסעיפים אלו כי : 
המציע מתחייב להקצות בפועל שעות 

של משרד  הוראה בהתאם להנחיות
 94% -מ-החינוך אך לא פחות מ

מהתקציבים ומשעות ההוראה, בכפוף 
 להנחיות של משרד החינוך."

 
בהתאם, נבקשכם לשנות גם את 

 . 6.6, 3.11סיפא,  8.7, 8.31סעיפים: 
 

ב. מאחר ומדובר בבתי ספר קטנים 
במספרי תלמידים המתוקצבים בחסר, 
יש צורך בתשלום של שעות על חשבון 

נדחה. נוסח המכרז  .א
 מחייב. 

ראו נוסח המכרז בעניין  .ב
.  8.9וכן ס'  8.8ס'  -זה

נוסח המכרז מחייב. 
 ההערה נדחית. 
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, על מנת שכל תלמיד יקבל את העירייה
מספר השעות להן הוא זכאי לפי חובת 
הזכאות בחוזר מנכ"ל. בנסיבות אלו, 
נבקש אישורכם כי העירייה מתחייבת 
לשאת בהוצאות אלו על חשבונה 
ולהשלים את הפער בין חובת הזכאות 

פי חוזר מנכ"ל -של מספר השעות על
המגיע לכל כיתה, לבין התשלום בפועל 

 משרד החינוך.שמעביר 
 

 יב 13
 יב

7.10.4 
8.21 

52  
57 

  –ועד מנהל 
א. המתכונת המקובלת הינה קביעת ועד 

בכל שנה  1.5עד ליום  –מנהל תקציבי 
מורים )וזאת כדי להיערך לפיטורי 

עד  –( , וועד מנהל פדגוגי 31.5במועד, עד 
  בינואר בכל שנה. נא אישורכם. 1ליום 

 
ב. כמו כן נבקש אישורכם כי הקביעה 
בסעיפים אינה רלוונטית לשנה"ל 
תשפ"ב, שכן כבר לא ניתן יהיה לבצע 

 התאמות. 
 

 הערה מתקבלת.  .א
 7.12ראו הוראות ס'  .ב

למכרז לעניין הפעלה 
רה בשנה הראשונה. הע

נדחית. נוסח המכרז 
 מחייב. 

 

נא אישורכם כי ככל  –תל"ן  –ועד מנהל   53 7.10.11 יב 14
שהוחלט בועד המנהל על גביית תל"ן 
הרי שזה יעמוד בתנאי אישור העירייה, 

  כאמור בסעיף.
 

הערה מתקבלת ובתנאי כי גביית 
תל"ן תהא בהתאם להוראות חוזר 

 מנכ"ל. 

 א 15
 יב

32 
8.15 

14 
56 

  – הנגשה
לעמדתנו, יש להוסיף לסיפא כי: 
"העיריה תשא בכל העלויות הקשורות 
להנגשה מכל סוג שהוא בהן היא מחויבת 

 על פי כל דין."  
חובת הנגשה כללית לא יכול שתחול על 
המפעיל. ללא התחייבות העיריה לא 

 יהיה מקור תקציבי למימון הנגשה.

הערה מתקבלת. הערה תהא 
לית של בתי אחראית להנגשה כל

הספר במועדים המחייבים ע"פ 
הדין. עד למועד המחייב, העירייה 
תמציא למפעיל אישור על הנגשת 
שני בתי הספר ולמן מועד זה תהא 
אחראית אך ורק על אישור הנגשה 
פרטנית בהתאם להוראות המכרז 

 להסכם(.  8.15)ס' 
 

 א 16
 יב
 א
 יב
 

28 
8.10,8.7 

34 
8.16-8.17 

 

13 
55 
14 
57 
 

סכום קבוע  –השתתפות העירייה 
 – והוראות חוזר מנכ"ל

 
א. בהתאם להוראות החוזר, העירייה 
מחויבת להשתתף בעלויות הקיום של 
ביה"ס ומימון שירותים בסייסים 
חיוניים, וכן החוזר קובע מסמרות ביחס 
להשתתפות העיריה. יחד עם זאת, 
החוזר מגביל את השתתפות הזוכה 

 -יר שהגיש במכרז ביחס להצעת המח
 השקעות בבית הספר ותקורה. 

לפיכך, השתתפות העיריה אינה יכולה 
להיות מוגבלת בסכום )בהערת אגב יצוין 
כי הממוצע של ההוצאות האחרות 

כל מה שאינו –)הוצאות אחרות מוגדרות 
שכר הוראה ועולות העסקת עובדי 
מינהל( הנהוג כיום ברשתות החינוך 

צע, ועל לתלמיד בממו₪  1500עומד על 
כן יש דיון עם משרד החינוך מהיכן 
ימומן החוסר בתקציב אשר נלקח עד כה 
מהרשות המקומית ו/או מכספי משרד 
החינוך. לכן אנו מבקשים להכפיף את 

א. הערה נדחית. נוסח המכרז כולל 
לחוזר  2.6פירוט של כלל רכיבי ס' 

ראו בעניין  ,ואף למעלה מכךמנכ"ל 
 מענה לעיל. 

ב. הערה נדחית. נוסח המכרז 
להסכם  8.12מחייב ובמיוחד ס' 

 . 56עמ' 
ג. הערה נדחית. ראה מענה לס' ק' 

 ב לעיל. 
המילה  סיפא תמחק 8.16ד. מס' 

 "וכדלקמן:". 
ה. הערה נדחית. נוסח המכרז 
מחייב. תשומת לב השואל למענה 
לעיל, לנוסח המכרז המציין 
מפורשות את השתתפות העירייה 

להסכם  8.11וון תחומים וסעיף במג
 . 56 עמ'

נוסח המכרז  ת.ו. הערה נדחי
מחייב. תשומת לב השואל 
להוראות המכרז המציינות 
מפורשות את השתתפות העירייה 

 והגמישות התקציבית המותרת. 
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השתתפות העירייה להוראות משה"ח 
 לרבות חוזרי מנכ"ל. 

 
כמו כן, צוין כי ההשתתפות בסכום קבוע 
כוללת את ההשתתפות הנדרשת לפי 

לחוזר. אולם, שלושת הסעיפים  2.6יף סע
( אינם 8.10שפורטו במכרז )סעיף 

 לחוזר.  2.6כוללים את כל הקבוע בסעיף 
 

נבקשכם לקבוע כי השתתפות העירייה 
הינה בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל, 

, וללא הגבלת סכום 2.6לרבות סעיף 
 קבוע. 

 
לפי החוזר, גם יש לקחת בחשבון 

יחה, שמספר היבטים כגון בתי ספר בצמ
התלמידים בו צפוי לגדול באופן 

 משמעותי בשנים הקרובות.
 

ב. נבקש לקבלת הבהרתכם כי העיריה 
מתחייבת לממן את הפער הנובע 
מהכנסות משה"ח בגין עובדי מינהל לבין 

 ההוצאה בפועל.
 

 100%ג. השלמת תקצוב נורמטיבית של 
נבקש הבהרתכם  -של עלות עובדי מנהל 

רייה תהיה לפי האם השתתפות העי
התקצוב והדו"חות של המפעיל? האם 
יהיו הקצבות נוספות ייעודיות עבור 

 סייעות, עוזרי הוראה וכיו"ב? 
 

ד. נראה כי נפלה טעות סופר שכן הסיפא 
נמחקה, נודה להשלמתכם  8.16של סעיף 

. 
 

ה. השתתפות העיריה הינה השלמת תקן 
שעות לחובת הזכאות ובאופן שלא יפחת 

ה כיום, עלות השלמת כל מהשתתפות
הפער של עלות עובדי המינהל )פער בין 
הכנסות ממשרד החינוך להוצאה בפועל( 

לטובת ₪  250,000וכן תוספת של עוד 
הוצאות אחרות מעבר לסכומים 

 נא אישורכם. –הקבועים במכרז 
 

נבקש לשנות את  –סיפא  8.7ו. בסעיף 
הסיפא, החל מהמילים "הערה : בכל 

 -י... משרד החינוך" הקשור לתקציב
לנוסח הבא, אשר עולה בקנה אחד גם עם 

 הוראות חוזר מנכ"ל: 
"הערה: בכל הקשור לתקציבי שעות 
משרד החינוך, תינתן למפעיל גמישות 
תקציבית לפיה המפעיל יהא רשאי 
להקצות בפועל שעות הוראה בהתאם 
להנחיות של משרד החינוך אך לא פחות 

 מהתקציבים ומשעות 94% -מ-מ
ההוראה, בכפוף להנחיות של משרד 
החינוך. כמו כן, העיריה מחויבת להעביר 
תקציבים שמממנת העיריה בתקציב 
השוטף של בית הספר, ובכלל זה השלמת 

ז. הערה נדחית. נוסח המכרז 
 מחייב. 

 
 



 

 

11 
מספר 
 שאלה

 תשובה שאלה  עמוד  סעיף  מסמך 

שעות תקן על פי חובות הזכאות 
ובהתאם לסוג הכיתה, השלמת הפער של 
עלות  עובדי המינהל ביחס לכספים 
המתקבלים ממשרד החינוך וכן מימון 

הוצאות האחרות כולל מערכות ה
 המידע.". 

 
לטעמנו אין שום הגיון  – 8.17ז. סעיף 

שהמפעיל ישלם את הוצאות המים 
והחשמל והעיריה תחזיר לו את 
העלויות. מוצע ונכון שהעיריה תשלם 
בעצמה את הוצאות המים והחשמל, 
שהרי זו חובתה על פי החוזר, ותעדכן את 

ר המפעיל אם ברצונה בכך כדי שהדב
 יירשם בתקציב בית הספר.

מנגנון התחשבנות בגין העסקת עובדי  56 8.13 יב 17
  –מנהלה 

במקום  - 8.13.1בסעיף  .א
המילים: "המפעיל יעביר 
לרשות... בגין שכר עובדי 
המינהל" , יש לרשום לטעמנו : 
"המפעיל יעביר את מלוא 
התקבולים, המתקבלים 
ממשרד החינוך בגין התקנים 
המופעלים על ידי העיריה, 
בניכוי תקורה".  כמו כן, 
בסיפא, לאחר המילים "העברת 

ד הכספים למפעיל ע"י משר
החינוך" נבקש להוסיף "בקיזוז 

 ההוצאות שהיו למפעיל". 
 

בשורה  – 8.13.2בסעיף  .ב
השלישית, במקום המילים "על 
ידה" יש לכתוב "על ידו". לאחר 

 –המילים "את יתרת התקצוב" 
נבקש להוסיף " בגין התקנים 

 המופעלים על ידה". 
 

הערה נדחית. נוסח המכרז  .א
 מחייב. 

 הערה מתקבלת.  .ב

 א 18
 יב

 סיפא 28
 סיפא 8.10

13 
55 

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

 אחרת.
למפעיל אין כלים משפטיים לגביית 
אגרה זו ולכן אנו מבקשים למנוע מצב 

 יעה בהכנסות בית הספר. של פג

המפעיל יהא אחראי לגביית אגרות 
תלמידי חוץ. העירייה תסייע 

בכלל  בגביה ככל שביכולתה
 האמצעים העומדים לרשותה. 

 א 19
 יב
 יב
 יב

35 
8.3 

8.25 
24.9 

 

14 
54 
58 
78 
 

  –ואיזון תקציבי גרעון
 

א. נבקשכם לבטל את הקביעה כי 
 המפעיל יהא אחראי להשלמת גירעונות. 
באשר להשתתפות העיריה בסכומים 

 -קבועים עבור תלמיד בחט"ב ובחט"ע 
היות ומדובר במספרי תלמידים 
מועטים, הרי שגם לאחר השתתפות 
העירייה עדיין יש צפי לגירעון בחטיבה 
העליונה של מאות אלפי שקלים בגין 

למידים נמוכים מהתקן, עלות מספרי ת
העסקת מנהל וכן עלות הוצאות אחרות. 

הערה נדחית. נוסח המכרז  .א
מחייב. תשומת לב השואל 

 55בעמ'  8.8להוראות ס' 
 למכרז. 

נוסח המכרז ת. הערה נדחי .ב
מחייב. תשומת לב השואל 
לנוסח המכרז ותיק 

 המכרז. 
הערה נדחית. נוסח המכרז  .ג

מחייב. תשומת לב השואל 
להוראות המכרז ולרבות 

להסכם לעניין  8.14ס' 
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כך שבמצב זה לא ניתן יהיה להפעיל את 
ביה"ס באופן תקין במסגרתו כל כיתה 

 תקבל את השעות להם היא זכאית. 
לכן, נבקש הבהרתכם האם העירייה 
מתחייבת לשאת בגירעון באופן מלא עד 
שבתי הספר יגיעו לכיתות מלאות בכל 

כבה באופן שבו בית הספר יהיה ש
מאוזן? נציין כי ללא התחייבות זו, הרי 
שגם לאחר השתתפות המפעיל במכרז, 
עדיין יהיה גירעון מובנה שאין לו מקור 

 כיסוי תקציבי. 
 

תשומת ליבכם כי חוזר מנכ"ל קובע 
מפורשות כי על הרשות שמפרסמת מכרז 

-להתייחס למוסד "כאילו היה מופעל על
כיום הרשות המקומית  –ר ידה" כלומ

היא שממנת את הגירעון. נודה 
להבהרתכם כי העירייה תכסה את 
הגרעון הקיים וכן תממן על חשבונה, 
ובהתאם לחוזר, את החסר הן בשעות 
ההוראה )השלמה לתקן על פי חובת 
הזכאות( בעובדי המנהל והן בהוצאות 
אחרות, ככל ויש פער בין הכנסות 

בפועל. מבלי ממשרד החינוך להוצאות 
לגרוע מכך, כמובן שכל חריגה מהתקציב 
שאושר לאחר השתתפות העירייה, יהיה 

 באחריות הרשת הזוכה.
 

ב. נא הבהרתכם כי השתתפות העיריה 
לא תפחת מהשתתפותה ערב פרסום 

 המכרז.
 

ג. לפי הוראות המכרז, בחרה העירייה 
להשית את כל ההוצאות )גם הבלתי 

פר )ראו למשל צפויות( על תקציב בית הס
(. דבר זה אינו תלוי 58עמוד  8.26.1סעיף 

במפעיל ו/או בביצועים שלו. לדוגמא, 
באם דו"ח סקר של מבדק בטיחות 
מטעם משרד החינוך ילמד כי יש צורך 
בהגבהת גדרות ו/או מעקות של חלונות 

או לדוגמא ₪, בהיקף של חצי מיליון 
ליקויי כיבוי אש במסגרת דו"ח של כיבוי 

דובר בעניינים לא צפויים ולא מ–אש 
מתוכננים והינם באחריות העירייה ולא 
באחריות תקציב בית הספר ו/או 

הרי שברור שאין הדבר יכול  –המפעיל 
להיחשב כגירעון בניהול התקציב. עם 
זאת, מקובל כי החל ממועד אישור 
תקציב בית הספר בועד המנהל, על 
המפעיל לנהל אותו במאוזן, ככל שהדבר 

י בו. במידה וישנן הוצאות שהינן תלו
באחריות העירייה, כגון אלו המפורטות 
לעיל, הרי שעל העירייה להגדיל את 
תקציב בית הספר באופן שלא יהיה 
גירעון. כמו כן, אין להשית על המפעיל 
כל חובה מכל סוג שהוא בגין חובות עבר, 

 קודם למועד הקובע. 
 

נשיאת העירייה בעלויות 
תיקון ליקויים מהותיים 
כאמור במכרז לעניין דו"ח 
הליקויים בתיק משתתף 

אחריות וכן לעניין 
העירייה להשתתפות 
בעלות תיקון ליקויי 
בטיחות שיכיר בהם 
משרד החינוך במנגנון 

 שמחייב הס' בעניין. 
הערה נדחית. נוסח המכרז  .ד

 מחייב. 
כל השתתפות עירייה  .ה

בתקציב שעות בגין 
הקטנת מספר התלמידים 
במהלך שנת הלימודים 
ידון פרטנית בין הצדדים 

 8.8בהתאם להוראות ס' 
 להסכם.  55מ' להסכם ע

הערה נדחית. נוסח המכרז  .ו
 מחייב. 

למעט  הערה מתקבלת .ז
העובדה שהשתתפות 
העירייה לא נקבעת בוועד 
המנהל אלא כאמור בתנאי 
המכרז. כן ראו המענה 

 -ו-ד ו – 5לשאלה מס' 
המחייבים גם לעניין ניהול 

  התקציב. 
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ד. אנו מציעים לקבוע כי האחריות 
ון תושט על המפעיל ככל שהגירעון לגרע

נגרם באשמתו של המפעיל ו/או כתוצאה 
מכך שחרג מהסכומים שאושרו בועד 
המנהל. תחומי אחריות המפעיל ברורים 
וידועים, וכל גרעון שאינו באשמת 
המפעיל ראוי שידון פרטנית בין 

 הצדדים. 
 

אנו מציעים לשנות את ה. לאור הנ"ל, 
 בא:נוסח סעיפים אלה לנוסח ה

"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 

רף לו. יובהר כי במכרז זה ובחוזה המצו
גרעון כתוצאה 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 

בין הרשויות, הספר עקב אי הסכמה 
ואשר ישפיעו על 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 

ת ו/או ואשר ישפיעו על ההכנסו
ההוצאות 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. 
ממילא יובהר כי המפעיל אינו אחראי 
לכל גרעון אשר נוצר קודם למועד הקובע 

 ת".לתחילת ההתקשרו
 

לעניות דעתנו מדובר  - 24.9ו. סעיף 
והרי  –בסעיף שאינו הוגן ואינו מידתי 

שלא ניתן להשיתו על המפעיל אלא אם 
מדובר בהצטברות גרעונות שנבעו 
מרשלנות ו/או נזק בזדון של המפעיל. 
אולם, ככל ומדובר בגירעון הנובע 
לדוגמא מירידה במספרי תלמידים, לא 

עיל לשאת סביר יהא לחייב את המפ
בגירעון אם ישנם יתרות צבורות בבית 
הספר. בנסיבות אלו, נבקשכם לשנות 
את הרישא של הסעיף לנוסח שלהלן: 
"היה והצטברו גירעונות בתקציב ביה"ס 

ידי -כתוצאה מרשלנות ו/או נזק בזדון על
המפעיל, יהא המפעיל אחראי להשלים 

 גירעונות אלה ממקורותיו..."
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אישור התקציב על  לאחר – 8.3ז. סעיף 

ידי הועד המנהל ומכיוון שבזמן אישור 
של שנה  01/05התקציב שהינו עד ל

קודמת, התקציב מתבסס על המון 
הנחות שחלקן יבוטלו/ישונו, כגון מורים 
שיצאו לחל"ת, עובדי מינהל שיעזבו 
וכיוצ"ב, שעות שיתקבלו ממשה"ח 

הרי  -)לעיתים לאחר פתיחת שנה( 
ודכן במהדורות שתקציב בית הספר יע

האחריות לניהול התקציב  –מעת לעת 
הינה על המפעיל. לכן נבקש אישורכם כי 
יש לבית הספר ולמפעיל את הגמישות 
בתוך התקציב ובתנאי שהשתתפות 
העיריה תישאר כפי שסוכמה בועד 

 המנהל.
 

נבקש  –מקורות התקציב השנתי  54 8.5 יב 20
תקציבים  – 8.5.7חדש,  להוסיף ס"ק

שמממנת העיריה בתקציב השוטף של 
ביה"ס, ובכלל זה השלמת שעות תקן 
ע"פ חובת הזכאות ובהתאם לסוג 
הכיתה, השלמת פער של עלות עובדי 
מינהל ביחס לכספים המתקבלים 
ממשה"ח, וכן מימון ההוצאות האחרות 
לרבות מערכות המידע ומיתוג. נא 

 אישורכם. 
 

וסח המכרז מחייב. הערה נדחית. נ
תשומת לב השואל להוראות 
המכרז ותשובות לשאלות ההבהרה 

 8.13 -ו 8.12, 8.11לעיל ולרבות ס' 
 . 56להסכם עמ' 

 א 21
 ט

50.2 
3 

20 
41 

מסמכים להוכחת מקורות תקציביים 
 - להשקעות נוספות

  
א. נא הבהרתכם כי לצורך הוכחת מקור 
תקציבי, ניתן לצרף דוחות כספיים של 

או לחלופין אישור מורשי  2019שנת 
החתימה כי בידי המציע ישנם המקורות 

 הנדרשים לצורך מימון הצעתו.
 

ב. נבקשכם לוותר על הדרישה לאישור 
שכן היא יוצרת הכבדה  – הועד המנהל

נהוגה,  שלא לצורך על המפעיל ואף אינה
ולקבוע במקום זאת כי המציע יתחייב 
באמצעות חתימתם של מורשי החתימה 
מטעמו, בצירוף אישור רו"ח בדבר 
התחייבות המציע לייעד את כספי 
ההשקעות הנוספות לבתי הספר נשוא 
המכרז, וכן פירוט המקור התקציבי של 
 המציע להשקעות אלו. 

 

-א. המציע נדרש להמציא בהצעתו 
ד המנהל עם חוות דעת אישור הווע

רואה חשבון שיפרט מקורות 
לאור המועד . תקציבים יעודיים

תאפשר  -הקרוב להגשת ההצעות
העירייה הגשת אישור הוועד 
המנהל )באם לא יומצא עד למועד 
הגשת ההצעה( עד למועד החתימה 
על הסכם ההתקשרות וכתנאי 

 לחתימה. 
ב. נדחה. הדרישה הינה בעקבות 

  הנחיות משרד החינוך. 

  –התחייבות העירייה  55 8.6 יב 22
 

א. נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 
 הקביעה הבאה: 

"בכל הקשור לכספים אותם מתחייבת 
העיריה להעביר למפעיל על חשבונה 
וכחלק מתקציבה, ובהם מימון השלמת 
שעות לחובת הזכאות, פער עלות עובדי 

 –המינהל ומימון ההוצאות האחרות 
הרי שהעיריה מתחייבת לשלם מקדמה 
למפעיל בגובה העלות המוערכת 

הערה נדחית. נוסח המכרז  .א
 מחייב. 

ב. הערה נדחית. נוסח  .ב
המכרז מחייב. העירייה 
כפופה להוראות חוק מוסר 
תשלומים לקבלנים 

 . 2017התשע"ז 
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החודשית טרם המועד בו המפעיל מחויב 
את ההוצאה, והמפעיל והעיריה לשלם 

יקיימו התחשבנות סופית לאחר סיום 
נא  –השנה.". זה הנוסח המקובל 

 אישורכם. 
 

ב. בנוסף, היות וחלק מימון העיריה את 
מתבקש כי ככל  –הגירעון הינו משמעותי 

שהעירייה לא תקיים במועד את 
התחייבותה הרי שתוטל עליה סנקציה 

בסך של  של תשלום בגין כל יום איחור
 בתוספת הצמדה וריבית  ₪  300

יש למחוק את המילה  –חשבונות   58 8.26.2 יב 23
"ארנונה", שכן אין חיובי ארנונה לבתי 

  ספר.

בית הספר לא יחוייב בארנונה 
 בהתאם להוראות פק' הפטורין. 

נבקש להוסיף לסיפא  –חיובים כספיים  23 60 א 24
את הקביעה "וכן בהתאמה, החלטות 
ועד מנהל שמחייבות את המפעיל יחייבו 

 חתימת מורשי החתימה של המפעיל."

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

  – זכיהמו"מ לאחר  25  73+ 71 א 25
 

שכן  71א. לעמדתנו יש למחוק את סעיף 
אינו עולה בקנה אחד עם דיני המכרזים 
וסופיות המכרז. בהתאם יש למחוק 

את המילים "הצעה שתגובש  73מסעיף 
אנא  –לאחר מו"מ". לחלופין בלבד 

אישורכם כי מדובר במשא ומתן שאינו 
 כספי. 

 
ב. אנא אישורכם כי העירייה לא תוכל 

לממש את הערבות במידה בכל מקרה 
ואינה שביעת רצון מתוצאות ניהול 
המשא ומתן, לרבות באשר להצעה 

 הכספית.   
 

ג. אנא אישורכם כי חוזר מנכ"ל גובר על 
 סעיף זה. 

 

 25הערה מתקבלת. ס'  .א
 ימחק. 71בעמ' 

 הערה נדחית.  .ב
 הערה נדחית.    .ג

 א 26
 א
 

73 
42 
 

25 
16 

  

  – המצאת מסמכים לאחר זכיה
 

-נבקשכם לשנות את הקביעה מ .א
 14"תוך -"תוך שבעה ימים" ל

ימי עסקים". על מנת לאפשר 
 לזוכה להמציא את כל הנדרש. 

 
היות שמדובר  –ערבות ביצוע  .ב

בבתי ספר קטנים וממילא 
ההתחשבנות היא חודשית הרי 

 80שסכום הערבות שנקבע )
( גבוה ביחס לגודלם של אש"ח

בתי הספר ומשית לשווא 
לכן,  –הוצאה על המפעיל 

נבקשכם להפחית את סכום 
₪,  30,000-ערבות הביצוע ל

 בהתאמה לגודל בתיה"ס. 
 

הערה נדחית לאור לו"ז  .א
קצר למועד אישור 
המפעיל במשרד החינוך 

 לשנה"ל הקרובה. 
ערבות הביצוע תשונה מ  .ב

 ₪.  50,000 -ל₪  80,000

  – העסקת כוח אדם מעבר לתקן 42 )א( י' 27
אנא אישורכם כי העסקת כוח אדם 
במסגרת התקציבים המועברים ממשרד 

העסקת כח אדם תהא ע"י 
המפעיל. השתתפות העירייה תהא 

להוראות המכרז. נוסח  בהתאם
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החינוך תהיה באמצעות הרשת הזוכה 
במכרז, ואילו העסקת כוח האדם מעבר 

תהא באמצעות העירייה ועל  -לתקן 
 חשבונה. 

 ההערה נדחה. המכרז מחייב.
לעניין העסקת כח אדם מנהלי 
קיים ראו הוראות המכרז. לעניין 

אדם מנהלי חדש ראו העסקת כח 
 מענה לשאלה __לעיל. 

 יב 28
 יב

5.5 
8.33 

49 
59 

העברת דיווחים ותכניות ואיחור 
  – במסירת דוח

א. נבקש אישורכם שככל המדובר 
במסמכים שאינם מוכנים בידי המפעיל, 

 ימי עסקים.  14הוא יעבירם תוך 
 

ב. נבקשכם להוסיף לסיפא של 
הסעיפים: "וזאת למעט תיק אישי של 
עובד/ מידע רפואי אשר הינם חסויים 
 והמפעיל אינו נדרש להעבירם".

 
נבקשכם להוסיף "ובלבד  - 8.33ג. בסעיף 

התראה למפעיל בכתב והתקבל  שניתנה
 אישור מטעמו לקבלתה". 

א. הערה מתקבלת לעניין המצאת 
המסמכים שאינם מוכנים בידי 

ימים  14המפעיל, הוא ימציאם תוך 
ולא ימי עסקים. הנוסח האמור 

 49בעמ'  5.5לעיל יתווסף לס' 
 להסכם. 

וכן ס'  49בעמק  5.5ב. לסיפת ס' 
רת יוסף : "חובת מסי 59בעמ'  8.33

המסמכים לא תהא באשר 
 למסמכים החסויים ע"פ הדין".

ג. הערה מתקבלת. הנוסח יוסף 
 להסכם.   8.33לסיפת ס' 

 
 

 יב 29
 יב

5.8 
8.22 

50 
57 

 –אישורים לצורך הפעלת ביה"ס 
באחריות העירייה לספק את כל אישורי 
הבטיחות, כיבוי אש, מבדקי מתקנים, גז 

משה"ח ראדון וכיוצ"ב, הנדרשים ע"י 
לצורך קבלת רישיון וכן לסלק את כל 
המפגעים והכשלים ככל שיופיעו בדוחות 

 נא אישורכם.  –הנ"ל 

העירייה תמציא את מלוא 
האישורים הנדרשים על ידי משרד 
החינוך לצורך קבלת רישיון לבית 
הספר. לעניין אחריות העירייה 

ראו ס'  -להשתתף בעלויות בטיחות
 . 56להסכם עמ'  8.14

 יב 30
 יב

6.5 
12.3-12.5  

50 
64 

אבזור וציוד מגמות וכיתות, ציוד וריהוט 
   - כיתות חדשות

 
לאור ההערה הכללית בפתיח מסמך זה, 
הרי שבהתאם להוראות החוזר, המציע 
מחויב להצעת המחיר כפי שהגישה 
במסגרת המכרז ורק באותו סכום. יתר 
ההוצאות הינן על חשבון העירייה. 
 לפיכך, נבקשכם למחוק סעיפים אלה. 
בפרט, כאשר עסקינן במוסדות צומחים, 

ש יש לקבוע כי הציוד והריהוט שיירכ
לכיתות חדשות שיפתחו יירכש על חשבון 

 העירייה.  
 

לחלופין, נבקשכם לקבוע כי ההוצאות 
הנדרשות לצורך רכישת הציוד הנ"ל, 
תושתנה על תקציב בית הספר, ככל 

 שתקציב ביה"ס יכול לספוג זאת. 

ראו מענה העיריה להערה הכללית 
לעיל. פרט לאמור לעיל, לא ישונה 

 נוסח המכרז. 
 
 

הצעת תקציב שנתי ושיתוף הזוכה  54 8.1 יב 31
  -בתקציב תשפ"ב

בשנת ההפעלה הראשונה )תשפ"ב( הרי 
שהתקציב של בית הספר כבר יתוכנן 
 ויקבע על ידי העירייה. 
ככל והעיריה לא תסיים העסקת מורים 

, הרי שכבר לא ניתן יהא 31.5עד ליום 
לסיים העסקתם ותקציב ביה"ס 

יות מורים והעיריה  יצטרכו לשאת בעלו
 אלו. 

חשוב להבהיר כי בשנה זו המפעיל מקבל 
מו המוכן תמונת מצב עדכנית, ולמעט 
פיטורי עובדי מנהל, הרי שאין לו יכולת 

 להשפיע על תקציב תשפ"ב. 

הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 
לעניין תקציב השנה הראשונה ראו 

 ס' -המכרזהאמור לעיל וכן בנוסח 
 9.25ן ס' להסכם וכ 53עמ'  7.12
כן ראו התחיבות להסכם.  63עמ' 

לעיל. ד  9העירייה במענה לשאלה 
רים לא סיבה כלשהיא מבאם מו

יפוטרו בשנה"ל זו, הם יועסקו 
  בשנה"ל הבאה.
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לאחר  - קיזוז מעודפים תפעוליים  58 8.28 יב 32
המילים "גם בשנים שקדמו להיווצרות 
העודפים" נבקש להוסיף "אך לא קודם 

 למועד תחילת ההתקשרות".

 הערה מתקבלת. 

 יב 33
 יב

8.32 
23.5 

59 
76 

אי מילוי התחייבויות וסנקציה בגין 
  – פיצוי קבוע –הגשת דוח באיחור 

א. נבקש לשנות את הדרישה להעברת 
ימי עסקים,  14 -דו"חות ו/או מסמכים ל 

ימים שכן מדובר בפרק זמן קצר  7ולא 
 מאוד. 

 
ב. נבקשכם להסיר את הסנקציה 
הכספית בגין כל יום איחור, וזאת 
בהתחשב במושא ההתקשרות וכן 
במפעיל אשר הינו מלכ"ר. דרישה זו לא 

לא אם נהוגה בהתקשרויות מסוג זה, א
כן נגרם לעירייה נזק מוכח. לחלופין, 
נבקשכם לקבוע סנקציה בכפוף לזכות 

 ליום. ₪  100-טיעון של לא יותר מ
 

ג. נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את 
"העירייה תעביר למפעיל  –הקביעה 

 התראה בכתב ותוודא אישור קבלה."    

הערה נדחית. נוסח המכרז  .א
מחייב. לתשומת לב 

סח הסעיף השואל כי נו
( שונה 59בעמ'  8.32)

 מהנשאל. 
למעט גובה  הערה נדחית .ב

המוסכמים  םהפיצויי
₪  500ליום שיעמדו על 

 ליום. 
 23.5לס'  -הערה מתקבלת .ג

חיוב  –תתווסף סיפא 
המפעיל בקנסות יהא 
לאחר התראה בכתב 
ווידוא קבלתה אצל 

 המפעיל. 

  -  קליטת עובדים 59 9.1 יב 34
א. נבקשכם להוסיף לאחר המילים 
"ואלו ייחשבו לעובדיו לכל דבר ועניין"  
את המשפט: "ובלבד שעלות כל עובדי 
ההוראה הינה במסגרת ובכפוף לתקציב 
 שאושר בועד המנהל". 

 
ב. נבקש הבהרתכם כי העובדים שיקלטו 
הינם אך ורק העובדים שעלות שכרם 
מכוסה במסגרת תקציב ההכנסות 

עובדים  –ך ומהעיריה ממשרד החינו
 -שאין כיסוי תקציבי בגין עלות שכרם 

 לא יקלטו אצל המפעיל. 
 

 הערה מתקבלת.  .א
נדחית. כל עובדי הערה  .ב

הוראה יקלטו אצל 
  המפעיל. 

  – העברת זכויות עובדים 60 9.4 יב 35
 

א. לעמדתנו האחריות להעברת העובדים 
ללא חובות כלשהם הינה של העירייה 
ואין להטיל על המפעיל כל חובת בדיקה 
בנושא, שכן אינו בקיא בהתקשרות 
הצדדים קודם למועד ההפעלה. לכן 
לעמדתנו יש למחוק את הסעיף. 
לחלופין, נבקש לשנות את הניסוח 
מ"המפעיל יבדוק" )בשורה השנייה( 

ו/או להבהיר כי כל צד ה תבדוק" ל"עיריי
יהא אחראי לשלם את זכויות עובדיו על 

   פי דין.
 

ב. נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 
הקביעה הבאה: "המפעיל הקודם 
)דהיינו העירייה( יבצע גמר חשבון מלא 
מול כל עובד וימציא דו"ח מרואה חשבון 
בדבר סיום העסקתם כדין של כלל 

ם כל הזכויות העובדים, לרבות תשלו
המגיעות לעובדים, כי בוצעו כל 
ההפרשות, שוחררו הכספים שנצברו 

תתווסף הסיפא  9.4א. לנוסח ס' 
כל צד יהא אחראי לשלם את :"ה

  זכויות עובדיו ע"פ הדין. 
 ב. ראה האמור בס'ק' א' לעיל. 
העירייה תפעל בנושא בהתאם 
להוראות חוזר משרד החינוך לעניין 

ות במוסד חינוך העברת בעל
והאמור במכרז ובמענה לשאלות 

 ההבהרה. 



 

 

18 
מספר 
 שאלה

 תשובה שאלה  עמוד  סעיף  מסמך 

, הונפקו 161לטובתם, הונפקו טפסי 
אישורי גרירת ימי מחלה וכן בוצעו 
השלמת פיצויי פיטורין לכלל העובדים. 
ככל שלמיטב ידיעתו של המפעיל ימצא 
הוא טעות שעל העירייה לתקן במסגרת 

ב ליידע את גמר חשבון הוא מתחיי
העירייה, אולם אין בכך כדי לפטור 
אותה מאחריותה לסגירת החובות 

 כנדרש".
 - העסקת עובדים כעובדים חדשים 61 9.10 יב 36

נבקש להוסיף לאחר המילים "יועסקו 
ע"י המפעיל, כעובדים חדשים" את 
הקביעה : "ולא תהיינה להם תביעות 
כלשהן כלפי המפעיל בגין תקופת 
עבודתם שקדמה למועד תחילת 

 ידי המפעיל". -העסקתם על

בשורה השלישית אחרי  9.10לס' 
המילה כלפיי העירייה יוספו 

 "ו/או כלפי המפעיל" -המילים

 תשלומים לעובדים לאחר סיום העסקה 61 9.15  37
-  

א. נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף: 
"והכל בכפוף לכך שתקציב בית הספר 
יכול לספוג הוצאה זו. במידה ותקציב 
בית הספר לא יכול לספוג הוצאה זו, 
 תשלם העירייה על חשבונה את האמור." 

 
ב. נבקש הבהרתכם כי היה ועובד יסיים 
את עבודתו בתקופת ההתקשרות לפי 

ישולמו לו מתקציב ביה"ס רק  –המכרז 
סכומים שיגיעו לו החל ממועד הפעלת 

 (. 1.9.21ידי המפעיל )-ביה"ס על

א. הערה נדחית. נוסח המכרז 
 מחייב. 

למעט לעניין  ב. הערה מתקבלת
ב העירייה תעביר  .ימי מחלה

אישור על יתרת ימי המחלה לעובד 
  בטרם מועד ההפעלה. 

 

  - עובדי עירייה 61 9.16 יב 38
נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את 
הקביעה : "ו/או אצל מעסיק קודם / 
אחר שאינו העירייה, באם היה כזה. 

בתשלום  יובהר כי המפעיל החדש ישא
זכויותיהם של העובדים רק החל ממועד 
העסקתם אצל המפעיל במועד הקובע 

(1.9.21 .") 

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 
העירייה תפעל בהתאם להוראות 
חזור משרד החינוך להעברת בעלות 
 במוסד חינוך. המפעיל לא ידרש
לשאת בתשלום זכויות עובדים 
עובר למועד העסקתם אצל המפעיל 

  .  1.9.2021לפני המועד הקובע 

  –פיטורי עובדים והעסקת עובדי מנהל  62 9.18+9.19 יב 39
 היות ומקובל שעובדי מינהל .א

שהתקבלו לעבודה אצל המפעיל 
החדש, יהיו עובדיו בלבד והוא 
יקבע את תנאי העסקתם 
כמקובל אצלו, נבקש להוסיף 
את הקביעה: "העובדים 
שהמפעיל יחויב להעסיק, 

ידו כעובדים חדשים -יועסקו על
ולא תהיינה להם תביעות 
כלשהן כלפי המפעיל בגין 
תקופת עבודתם שקדמה למועד 

יה וכיו"ב(. האמור )לרבות פנס
בנוסף, כל עובד מנהל חדש 

 יועסק כעובד המפעיל". 
במקום  – 9.18לגבי סעיף  .ב

המילים "ייעשו בתיאום עם 
הועד המנהל", נבקש לכתוב 
"תוך יידוע של הועד המנהל" 
וזאת על מנת למנוע עיכוב 
בסיום הליכי העסקת עובדים 

תעשה העברת עובדים  .א
בהתאם להוראות חוזר 
משרד החינוך לעניין 

 העברת בעלות. 
פיטורי עובד מנהלה שהינו  .ב

עובד עירייה יעשו בהתאם 
להוראות הדין החל על 
עיריות, לעניין פיטורי 
עובד מנהלי/ הוראה 
שאינו עובד עירייה, יש 
לפעול בהתאם להוראות 
הדין החל. פיטורי עובדי 
הוראה/ מנהלה שאינם 
עובדי עירייה, יעשו תוך 

 יידוע הוועד המנהל.  
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וחריגה מלוחות הזמנים 
 הנדרשים לפי דין. 

  – מנהל המועסקים ע"י העיריהעובדי  62 9.21 יב 40
לעמדתנו, היות ואין המפעיל צריך 
לשאת במלוא העלויות של עובדי המנהל 

ידי העירייה, שכן העיריה -המועסקים על
מעסיקה עובדי מינהל בעלויות הגבוהות 

על כן   -במאות אלפי ש"ח מעבר לתקן
 נבקשכם לאשר את הנוסח כדלקמן:  

וצאות "בתקציב בית הספר יירשמו כל ה
עלות העסקת עובדי מינהל כפי שהם 
מופיעים בדוחות העיריה בעלות 

 ההוצאה.
המפעיל יבצע התחשבנות כוללת בגין 
הכנסות והוצאות וככל שהמפעיל ו/או 
העיריה יצטרכו להעביר מהאחד לשני 

ייעשה  –את יתרת ההתחשבנות הכוללת 
 ימים מיום קבלת הכסף.  10הדבר בתוך 

עיל הוצאה מראש בנוסף, ככל שיש למפ
לשלם והתמורה ממשרד החינוך אינה 
מכסה את ההוצאה הנובעת מהתשלום 
הגבוה מן ההכנסה הצפויה )מה שאכן 

תעביר העיריה למפעיל  –צפוי שיקרה ( 
ימים טרם חיובו של  10מקדמה לפחות 

המפעיל לשלם את ההוצאה האמורה 
באופן שהמפעיל לא יצטרך לממן ולשאת 

 כנסה להוצאה.בפער העלות בין הה
התחשבנות כוללת תבוצע לאחר סיום 

 שנה בין הצדדים. 
 

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

 - עובדי מנהלה ועובדי סיוע 62 9.22 יב 41
"ככל  –א. נבקשכם להוסיף בסיפא 

גבוה  ושכרם של עובדי המינהלה
מהמקובל על פי טבלאות משרד החינוך, 
תשפה העירייה על חשבונה את הפער 
 בעלות עובדי המינהל. 

 
ב. נבקש הבהרתכם כי קליטת עובדי 

ידי -מנהל וסיוע שאינם עובדי עירייה על
המפעיל, תעשה רק בהתאם למצבת 
עובדי מנהל של משה"ח וכן העובדים 

 ידו-שהמפעיל יחויב להעסיק, יועסקו על
( כעובדים 1.9.21החל מהמועד הקובע )

חדשים, ולא תהיינה להם תביעות 
כלשהן כלפי המפעיל בגין תקופת 

 עבודתם שקדמה למועד האמור. 

הערה נדחית. נוסח המכרז  .א
 מחייב. 

 הערה מתקבלת.  .ב
 

נבקש להוסיף  - דוחות שעות עבודה 63 9.24 יב 42
בסיפא של הסעיף: "וזאת למעט דוחות 
של מורי פרויקטים מאחר והתשלום 
הינו לפי דיווח של שעות עבודה בפועל 

 ובגין החודש הקודם." 

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

נבקשכם  – העדר יחסי עובד מעביד 63 10.1 יב 43
להגדיר את הסעיף כחל באופן הדדי גם 
על עובדי העירייה ו/או גורמים אחרים 
 מטעמה, כך שלא יחשבו כעובדי המפעיל. 

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

  – חיוב בגין תשלום לעובדים ופיצוי 63  10.3 יב 44
א. נבקשכם להחיל את הסעיף באופן 

י הדדי בחובה זהה של העירייה כלפ
 המפעיל. 

הערה נדחית. נוסח המכרז  .א
 מחייב.

   נדחית.הערה  .ב
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ב. נבקש כי בכל מקום בו כתוב אודות 
זכות הקיזוז בין הצדדים )בין אם 
לעירייה ובין אם למפעיל( יהא זה רק 
לאחר פנייה בכתב בדואר רשום ובדוא"ל 

 וקבלת אישור הגורם המקבל. 
נא הבהרתכם כי  –הפניית תלמידים   63  11.2 יב 45

המפעיל לא יחויב לקלוט תלמיד במקרה 
שהחלטת העיריה על שיבוצו נעשתה 

 שלא לפי דין. 

 הערה מתקבלת. 

נבקשכם כי כל רכישה של  – ציוד וריהוט 64 12 יב 46
ציוד וריהוט אשר צוין כי הינה במסגרת 
אחריות המפעיל תהא כפופה לתקציב 
בית הספר, ככל שתקציב בית הספר 

 ר זאת. מאפש

 הערה מתקבלת. 

היות  – שלמות ותקינות מבני בית הספר 66 13.11 יב 47
והמבנים הינם באחריות העירייה 
ובבעלותה הרי שלעמדתנו יש להגביל את 
אחריותו של המפעיל ביחס לזכות 
שימוש סבירה, וכן העירייה אחראית 
להעברת המבנה ומתקניו במצב תקין 

. וכנדרש בהתאם להנחיות משה"ח
בנוסף, מרבית האישורים הנדרשים 
הינם בגדר אחריותה של העירייה, כגון 
כיבוי אש, מכון התקנים, גז ראדון, 

 בטיחות וכו'. 
 

הערה נדחית. ראו נוסח הודעות 
 ההבהרה לעיל וכן נוסח המכרז. 

  – תחזוקה שוטפת 66 13.14 יב 48
א. נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף: 

 הכלכלית של ביה"ס"."ובהתאם ליכולת 
ב.  במקום המילים "על חשבונו" נבקש 
 לכתוב "על חשבון תקציב בית הספר".  

 

 הערה נדחית.  .א
הערה מתקבלת בכפוף  .ב

 לאישור הוועד המנהל.  

 – בדיקת מבני ביה"ס על ידי המפעיל 67  13.18 יב 49
נבקשכם למחוק סעיף זה מאחר 
והעירייה היא הבעלים של המבנים ואין 

 להסיר את אחריותה באשר להם. 
 

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

נא  –סיסמאות/ יוזר לצפייה במערכות   69 15.3 יב 50
אישורכם כי מקבל היוזר/ סיסמאות 
למערכת יחתום על טופס סודיות שכן 

סוד מסחרי של מערכות המחשוב הינן 
רשת אמי"ת ואין לחשוף אותם לגורמים 
נוספים כגון מתחרים של הרשת ו/או 
בעלי מקצוע המתחרים ועוסקים בתחום 

 המקצועי.

 הערה מתקבלת. 

  – חילוט ערבות 74 20.2+20.3 יב 51
באשר להתראה מטעם  – 20.3א. בסעיף 
נבקשכם לקבוע כי חילוט  -העירייה 

ערבות יכול ויהא אך ורק לאחר: משלוח 
התראה למפעיל בכתב באמצעות דוא"ל 
ודואר רשום עם אישור מסירה, וכן 
לאחר מתן זכות טיעון למפעיל ואפשרות 
 לתיקון ההפרה הנטענת. 

 
 ב. כמו כן, יש לטעמנו להגביל את זכות

העירייה למימוש ערבות הביצוע ולמחוק 
את הדרישה "ולגבות לעצמה כל סכום 

 אשר יפצה אותה להנחת דעתה".

א. הערה מתקבלת לעניין משלוח 
התראה בכתב )דואל או פקס ווידוא 

קבלה אצל המקבל( בטרם החילוט.  
התראה על חילוט ערבות יכול 
שתהא חופפת להתראה ודרישה 

קול דעת לתיקון הפרה, והכל לשי
 העירייה. 

ב. הערה נדחית. החלטת העירייה 
כפופה לכללי הסבירות המנהלית 

 או הוצאות/עלויות שנגרמו לה. 
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 – טופס התחייבות לשמירת סודיות 85  4נספח     52
לעמדתנו יש להגביל את זהות החותמים 
על הצהרת הסודיות למורשי החתימה 

אשר חותמים על מסמכי  של אמי"ת
המכרז וההסכם, ולכל היותר גם למנהל 
המוסד וסגנו בלבד, שכן הדרישה 
להחתמת עובדים נוספים לרבות נותני 
שירות מטעם המציע אינה סבירה 

 ומכבידה שלא לצורך.
 

הערה מתקבלת לעניין חובת 
החתמה על טופס לשמירת סודיות, 
אך למפעיל החובה לוודא כי עובדיו 

ותני שירות מטעמו שומרים ו/או נ
על סודיות לרבות לעניין הגנת 
הפרטיות באשר לתלמידים בבית 
הספר, והכל בהתאם להוראות 
הדין ולרבות חוזרי משרד החינוך 

 בעניין. 

שמירה על מידע לפי חוק הגנת  75 22.7 יב 53
נבקש למחוק מהסעיף את  - הפרטיות

"קבלני המשנה" שכן למפעיל אין 
ומדובר במאות סוגי  שליטה עליהם

קבלנים שעובדים עם הרשת ברחבי 
 הארץ. 

 הערה נדחית. ראו האמור לעיל. 

שמירה על מידע לפי חוק הגנת  75  22.8 יב  54
נבקש למחוק סעיף זה  – הפרטיות

מאחר והוא אינו רלוונטי למושא 
 ההתקשרות.

הערה נדחית. יש לפעול בעניין 
 בהתאם להוראות הדין החל. 

קליטת עובדי מפעיל בסיום  78 24.4 יב 55
נבקש לשנות את הסיפא  - ההתקשרות

של הסעיף ולאחר המילים "מתחייב 
"לבצע גמר חשבון  –המפעיל" לרשום 

לכל עובד ולהעביר לעובד את כל הזכויות 
ידי המפעיל -שלו לתקופה בה הועסק על

ידי -בטרם המשך העסקתו על
  העירייה."

סיפא לאחר המילים  24.4בס' 
הועסקו ע"י המפעיל. ירשם: 
"מבלי גרוע מהאמור לעיל, מתחייב 
המפעיל לבצע גמר חשבון לכל עובד 
ועובד ולהעביר לעובד את כל 
הזכויות שלו לתקופה בה הועסק 
ע"י המפעיל בטרם המשך 

 העסקתו ע"י העירייה". 
נבקשכם להוסיף  – עודפים בתקציב 78 24.10 יב 56

בסיפא של הסעיף: "או יוחזרו למפעיל 
בגין השקעותיו בבית הספר במהלך שנות 

 ניהולו."

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

עמידת המפעיל בהתחייבויותיו  79 25.6 יב 57
בתקופות חירום, מלחמה, שביתות 

לגישתנו, מאחר ומדובר  - והשבתות
במקרים קיצוניים אשר אין לדעת כיצד 
יושפע המפעיל ו/ או מי מטעמו 
מהתרחשותם, לא ניתן לחייב את 
המפעיל באופן גורף להמשיך ולפעול 
כרגיל, ויש להפעיל שיקול דעת ולבדוק 
כל מקרה לגופו. נראה לנו נכון להכפיף 
לחוזר מנכ"ל משרד החינוך כפי שיהיה 

 עת. מעת ל

יתווסף בסיפא לאחר  25.6לס' 
, "גם בתקופות אלה" -המילים

והכל בהתאם להוראות הרשויות 
המחייבות כגון משרד החינוך, 
הבריאות, הביטחון וכדומה ו/או 
ראש הרשות בהתאם לסמכות 

 המוקנית לו ע"פ הדין".  

לגישתנו, לצורך מניעת  - פרסומים 79 25.8 יב 58
ש למחוק את הכבדה על הצדדים הרי שי

 הסעיף.  

 הערה נדחית. נוסח המכרז מחייב. 

להלן שאלות שהתקבלו מיועץ הביטוח של  -ביטוח   
 הרשת:

 לבדו" נבקש לגרוע את המילה:" .א 70 18.1 יב 59
לאחר המילה: "אחראי" נבקש  .ב

 להוסיף את המילים: "על פי דין"
נבקש לגרוע את המילים: "ללא  .ג

 יוצא מן הכלל"
 

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

לבדו יהיה  נבקש להחליף את המילים:" 70 18.2 יב 60
 אחראי על פי דין" אחראי" במילים:"

 

 הבקשה נדחית. 

נבקש להחליף את המילים: "מיד  .א 70 18.3 יב 61
 עם דרישתה הראשונה" במילים:"

 הבקשה נדחית. .א
 הבקשה נדחית.  .ב
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בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב 
ביצועו ובתנאי כי ניתנה למפעיל 

 הזדמנות להתגונן"
על פי  נבקש לגרוע את המילים:" .ב

 ההסכם"
נבקש להוסיף את המילים: "האמור  71 18.4 יב 

בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי 
 שגרם לנזק בזדון". 

 הבקשה מתקבלת

 יב 
 

"כל  נבקש להחליף את המילים: .א 71 19.1
עוד קיימת לו אחריות שבדין 

"ולעניין אחריות  במילים: כלפיו"
 3מקצועית למשך תקופה נוספת של 

 שנים לאחר מועד תום ההסכם"
נבקש לגרוע את המשפט האחרון  .ב

המתחיל במילים: "במועד 
החתימה על ההסכם...לאלתר" 
יובהר כי המפעיל מתחייב להעביר 

 אישור ביטוח תקף במועד.

 הבקשה נדחית.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  "ומי מטעמו".  נבקש לגרוע את המילים: 72 19.5.5 יב 
 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע סעיף זה.  72 19.5.8 יב 
 הבקשה נדחית.  נבקש לגרוע סעיף זה.  73 19.6 יב 
אחראי" נבקש להוסיף  לאחר המילה:" 73 19.10 יב 

"על פי דין" בשורה  את המילים:
 הראשונה והרביעית. 

 הבקשה נדחית. 

כלשונן" נבקש להוסיף  לאחר המילה:" 73 19.11 יב 
ככל שיש בהם כדי  את המילים:"

להשפיע על התחייבויותיו על פי הסכם 
 זה". 

 הבקשה נדחית. 

נבקש להוסיף  אחראי" לאחר המילה:" 73 19.12 יב 
 את המילים: "על פי דין"

 הבקשה נדחית. 

 - 19.13 יב 
 הוספה

בנוסח  19.13נבקש להוסיף סעיף  73
 כדלקמן:

"העירייה מתחייבת לערוך ולקיים 
למשך כל תקופת ההסכם בחברת ביטוח 

 מורשית כדין ביטוחים כמפורט להלן: 
  ביטוח חבות כלפי צד שלישי

המבטח את חבות העירייה על פי 
דין כבעלת המבנה. הביטוח יורחב 
לשפות את המפעיל בגין אחריותו 

ו למעשי ו/או מחדלי העירייה ו/א
הבאים מטעמה בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת."
  ביטוח מסוג אש מורחב עבור

המבנה נשוא ההסכם בו יינתנו 
השירותים ו/או יופעל בית הספר על 
ידי המפעיל וכן כל רכוש בבעלות 
העירייה ו/או בפיקוחה המצוי 
במבנה ו/או בסביבתו. הביטוח 
יכלול תנאי לפיו המבטח מוותר על 

המפעיל ו/או  זכות התחלוף כלפי
הבאים מטעמו למעט כלפי מי 
שגרם לנזק בזדון. כמו כן העירייה 
פוטרת את המפעיל ו/או הבאים 
מטעמו מאחריות בגין נזק ו/או 
אןבדן למבנה ו/או לרכוש כאמור 
בבעלות ו/או בפיקוח העירייה 
המצוי במבנה ו/או בסביבתו לרבות 
בגין נזק שהיא זכאית לשיפוי בגינו 

 הבקשה נדחית. 
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י הרכוש שהוא עורכת על פי ביטוח
)או שהיתה זכאית אלמלא 
ההשתתפות העצמית בפוליסה(. 
האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק 

  בזדון".
 – 3נספח  

אישור 
קיום 

 ביטוחים 

ביטוח 
כלפי צד 

שלישי 
)כמובן גם  

 –אחר  -
 צד ג'(

82-
83 

נבקש להפחית את גבול  .א
₪ מיליון  5 -האחריות לסך של
 למקרה ולתקופה. 

 . 318, 304נבקש לגרוע קוד  .ב

 הבקשה נדחית.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב

 – 3נספח  
אישור 

קיום 
 ביטוחים

אחריות 
 מעבידים

 

 הבקשה נדחית.   .305נבקש לגרוע קוד  83

 – 3נספח  
אישור 

קיום 
 ביטוחים

אחריות 
 מקצועית

להפחית את גבול האחריות נבקש  .א 84
למקרה ₪  4,000,000לסך של 

 ולתקופה.
 .304, 302נבקש לגרוע קוד  .ב
נבקש להבהיר כי ביטוח זה חל על  .ג

חבות המבוטח כמפעיל מוסדות 
 חינוך בלבד.

 הבקשה נדחית.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב
יובהר כי אופי הפעילות  .ג

נשוא ההסכם מצויין 
במשבמת אופי העסקה 

 ללא שינוי. 

 – 3נספח  
אישור 

קיום 
 ביטוחים

ביטוח 
 רכוש

84 
 

הבקשה נדחית. יובהר כי לעניין  318נבקש לגרוע קוד 
ההרחבה תחול רק לגבי  318הרחבה 

רכוש העירייה ללא שינוי בנוסח 
 המכרז. 

 – 3נספח  
אישור 

קיום 
 ביטוחים

קוד 
שירותי 

 088ניהול 

 . 88נבקש לגרוע קוד שירותים  84
 

מקובל כחלופה נוספת, ללא שינוי 
 בנוסח המכרז. 

 

לעירייה יהא שיקול דעת מלא ובלעדי להוסיף "למכרז ולחוזה בהתאמה יוסף ס' מימון עירייה חריג וכדלקמן:   .2
)לא בנושאי פדגוגיה ותפעול שנכללים במימון העירייה במכרז זה(  ובאישור  מימון בגין פרוייקטים מיוחדים ויחודיים

 .    "בלעדי של מורשי החתימה לעירייה ולאחר דיון בנושא בוועד המנהל

והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם  פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז
  המציע.ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י 

 

 

 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 
 

 טובה שפירא אלטמן, עו"ד

 מר צבי גוב ארי, ראש העיר   : העתק
 מר דוד שטרית, מנכ"ל    
 גב' תמר קופר, גזברית   
 גב' רות שרעבי, מנהלת אגף חינוך          
 מזכירות העירייה    

 

 


