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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון להגשת 
 שאלות הבהרה

 10:00עד השעה  'א    2.5.2021    

מועד למפגש מציעים 
( לא חובה )אופציונלי

 י בית הספר במבנ

 14:00בשעה  'ה   29.4.2021  

מועד אחרון הגשת 
 הצעות

 12:00עד השעה  'ב 10.5.2021

 12:05 ב' 10.5.2021 פתיחת מעטפות

 במגבלת התכנסות לאור  -במעמד הפתיחה לצפות /מציעים רשאים להשתתף

 משבר הקורונה. 

  ות מעמד הפתיחה כפוף להנחי –העירייהפתיחת ההצעות תעשה במשרדי

מזכירות משרד הבריאות, מציע המעוניין להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את 

ויועלה  בדוא"ל חוזר. בכל מקרה, יבוצע צילום של מעמד הפתיחה העירייה

ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו  לאתר העירייה

 לקבלו.  

 כללי:

שני בתי ספר שש להפעלת הצעות ע להצי"( מזמינה בזאת העירייה)להלן: " עיריית יבנה .1

אולפנא  -, והשני לבנות470377התיכון הדתי סמל מוסד  -שנתיים בעיר, האחד לבנים

בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות "(, בית הספר)להלן : " 410076לבנות סמל מוסד 

 . זה המפורטים במסמכי מכרז

 

דרש הזוכה במכרז לחתום, את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יי .2

₪  2,500  תמורת תשלום בסך של , בשעות העבודה הרגילות בקופת העירייה ניתן לרכוש

 .08-9433321טל' קופת העירייה :  .שלא יוחזר לרוכש

 

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

  קידו.ופקס, כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז ותפ

  

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בכל צורה  .3

שתהא   ₪  50,000  בסכום של העירייהלטובת בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה,  ,שהיא

 . 10.8.2021  בתוקף עד ליום
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

וכל מסמכי המכרז, כשהם מושלמים וחתומים ע"י מגיש ההצעה לפי כל  את ההצעה .4

 העירייהשבמשרדי  לתיבת המכרזיםלהגיש ות הכלולות במסמכי המכרז, יש ההורא

אין לשלוח את ההצעות  .  12:00 בשעה 10.5.2021   מיוםלא יאוחר   במסירה אישית 

 לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור.   בדואר.

 

ת פניה באמצעוהמציעים לקבל יוכלו  ,כל הנוגע למכרז זהביחס ל מידע והסבר נוסף .5

 בדוא"ל:  ,למנהלת מח' חינוך הגב' רות שרעבי בכתב

 rutish@yavne.muni.il את שאלות . 10:00בשעה   2.5.2021 , זאת לא יאוחר מיום

מספר הטלפון לווידוא קבלת דוא"ל  ההבהרה יש להעביר באמצעות קובץ וורד בלבד 

 . 08-9433562הינו 

 

 .ה או כל הצעה אחרת שהיאמתחייבת לקבל את ההצעה הזול העירייהאין  .6

 

לאישור משרד החינוך בהתאם לחוזר  כפופיםוהזוכה, על נספחיו, ההתקשרות המכרז  .7

 .4/2019מנכ"ל משרד הפנים 

 

 

 

 

 

 

                                                                          _________________ 

 צבי גוב ארי              

               

עיריית יבנה   אש ר          
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 מסמך א'

 

 עיריית יבנה

 18/2021מכרז פומבי מס'

( 470377להפעלת בתי הספר הדתיים השש שנתיים לבנים )"התיכון הדתי" סמל מוסד

 ( בעיר יבנה  410076ולבנות )"אולפנא לבנות" סמל מוסד 

 הוראות למשתתפים במכרז
 

 כללי

 

 יבתשני הפעלת שעניינו  הצעות למכרזלהציע "( מזמינה בזה ההעיריי)להלן: " עיריית יבנה .1

 -התיכון הדתי, והשני לבנות –שש שנתיים בעיר יבנה למגזר הדתי האחד לבנים הספר 

בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות "( או בתי הספר בית הספר)להלן: "אולפנא לבנות 

   "(.החוזהו, בפרט )להלן: "המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחי

 

לחוזה, תנאי מתלה  4תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך שבהתאם להוראות סעיף  .2

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

 לזוכה במכרז.   הספר תיבומתן רישיון להפעלת 

 

  כדלקמן: בית הספרל ההצעות המוגשות יתייחסו להפעלה ש .3

 

שם בית 

 הספר

סמל 

 מוסד

מספר 

תלמידים 

בשנת 

תשפ"א 

 חט"ב

מספר 

תלמידים 

בשנת 

א פ"אתש

 חט"ע

סטטוס 

 רישוי

שש 

 -שנתי

תיכון 

 דתי

 -קיים  82 135 470377

מוכר 

 רשמי 

שש 

 -שנתי

אולפנא 

 לבנות 

 –קיים  106 144 410076

מוכר 

 רשמי 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

ת למכרז זה הינן להפעלת שני בתי הספר. לא תשומת לב המציעים השונים כי ההצעו

תתקבל הצעה להפעלת בית ספר אחד בלבד ולא תתאפשר בפועל הפעלה של אחד מבתי 

 הספר מבין שני בתי הספר נשוא מכרז זה. 

בהתאם להוראות כל דין, הוראות נוהלי משרד  בית הספרעל הזוכה במכרז יהיה להפעיל את  .4

 המכרז.החינוך, ובהתאם להוראות מסמכי 

 

 -בבתי הספר נשוא מכרז זה וכלדהלןהמפעיל יקבל זכות שימוש  .5

 

כת רישום מקרקעין שלוהידוע בביבנה,  1חבלבל ברח'  -בית הספר התיכון הדתי שש שנתי .1

כיתות לימוד וכן ספריה מעבדה  -ם בית הספר כולל מבנה מתח  95 חלקה  4944בחלקו כגוש 

 ובית כנסת. 

ביבנה, והידוע בלשכת רישום מקרקעין בחלקו  1חבלבל ברח'  -שש שנתית -אולפנא לבנות .2

 כיתות לימוד ספריה ומעבדה. -מתחם בית הספר כולל מבנה  95חלקה   4944כגוש 

 

 :הספר יתתיאור ב .6

 

 -בית הספר התיכון הדתי לבנים

 תלמידים תושביבית ספר שש שנתי המיועד להתיכון הדתי הינו בית הספר  .1

ישיבה תיכונית צומחת  -ייחודיות בית הספר. הדתי עיר יבנה מזרם החינוךה

ישנה . בבית הספר  המשלבת לימודים תורניים עם מקצועות המדע המתקדמים

וכיום פועלות  גמות ייחודיות בתחום הטכנולוגיהתשתית פיזית להפעלת מ

הנדסת תוכנה, פיסיקה, מחשבים, ביולוגיה, בבית הספר המגמות הבאות: 

 ותגבור למצטיינים בתחום הטכנולוגי.  וכיתות מצוינות עיצוב גרפי ממוחשב

בית הספר הינו ישיבה תיכונית שש שנתית והמקבלת את מגוון התלמידים 

תושבי העיר יבנה, בית הספר מעניק אפשרות למסלול העשרה )ישיבתי( 

חובה  המסלול התורני העשרתי אינובלימודי הדת לתלמידים המעוניינים, אך 

 לכלל התלמידים. 

 

  -אולפנא לבנות

אולפנא לבנות הינה  בית ספר שש שנתי המיועד לתלמידות תושבות  העיר יבנה  .2

אולפנא תורנית עם מגמות מדעיות  -מזרם החינוך הדתי. ייחודיות בית הספר

. בבית הספר ישנה תשתית פיזית להפעלת מגמות ייחודיות בתחום ואומנותיות

פיזיקה, בית הספר המגמות הבאות: הטכנולוגיה והאומנויות וכיום פועלות ב

בבית הספר פועלות כיום מגוון תוכניות  ת.ורביולוגיה, ספרות, תנ"ך ותקש

לומדים עם מדענים ומפגש עם חתני פרס נובל,  -העשרה ובינהן: תוכנית נובל

תוכנית רובוטיקה ותכנות, תוכנית לשיחות באנגלית בסקייפ עם יהודים 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

בשיתוף מכללת בית וגן, עבודות  -של חמ"דדת המתמטיקה אמקנדה, אולימפי

חקר במדעים והשתתפות ביריד הארצי, חינוך פיננסי בשיתוף חברת חיסונים 

יב  -פיננסיים, שיעורי מדרשה לבנות, בית מדרש, אמונתך בלילות לכיתות י

מסגרת בחירה(, תוספת שעות ) )בחירה(, לימודי הרמב"ם היומי מדי בוקר

בית הספר מקפיד  יקה ועוד.טפות באנגלית ומתממדרשה, שעות הוראה נוס

את כלל הבנות תושבות העיר אשר מסכימות לתקנון בית לבית הספר לקבל 

 הספר ובכללו תקנון התלבושת האחידה בבית הספר. 

 

הספר להעסקתו הישירה כל בתי ההוראה של על הזוכה להעביר את עובדי  .3

במכרז מופנית לכך  תשומת הלב של המשתתפיםלהסכם.  9כמפורט בסעיף 

 2021למאי , 31עד שבמידה ותהליך של העברת העובדים כאמור לא יסתיים 

עובדי עובדי  האמור בס' זה הינו לכלל .גתדחה העברת הבעלות לשנה"ל תשפ"

 נתן הפעלה של בית ספר אחד אלא שניים. יבשני בתי הספר. לא תההוראה 

 

 תקופת ההתקשרות .7

 

 1מתאריך  בפ"החל מתחילת שנת הלימודים תש יםשנ 5 -תקופת ההתקשרות תהא ל

אופציה לחדש את תקופת בלבד  עירייה.  ל2026 לאוגוסט 31ועד תאריך  2021 לספטמבר

ות נוספות, שכל אחת מהן הינה לשנת לימודים אחת נוספת, ובלבד שסך כל החוזה לתקופ

פורטים לעניין זה בתנאים הממימוש האופציה יעשה  . שנים 5 שנות האופציה לא תעלנה על 

 . בחוזה ההתקשרות

 

 :ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .8

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:  .1

 

 שעה מועד ביצוע פעולה

המועד האחרון להגשת 

 שאלות הבהרה
2.5.2021 10:00 

המועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז
10.5.2021 12.00 

 12:05 10.5.2021 ועד פתיחת ההצעותמ

 טרם נקבע טרם נקבע ראיונות עם המציעים)*(

 

תודיע  העירייה. ZOOMיתקיימו מרחוק באמצעות אפליקציית יכול והראיונות )*( 

  .ועומד בתנאי הסף כפי שיפורט להלן על מועד הראיונות לכל מי שהגיש הצעה

   

ול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיק העירייה .2

את המועדים הנקובים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת 



7 
 

 
 
 

 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

, עירייהאחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של ה

על  .פרטים במעמד רכישת מסמכי המכרז עירייהוישלחו לכל מי שמסר ל

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל רייהעיהמועדים החדשים שיקבעו על ידי ה

ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין 

למתן ארכה  העירייהבאמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של 

 ארכה כלשהי. העירייהכלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מ

 

, כדי זה ריך מועדים, בהתאם לסעיףלהא העירייהלא יהיה במימוש זכותה של  .3

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

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

מימושן של -מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי

  זה. ות סעיף בהתאם להורא העירייהזכויות 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז

 

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע שמתקיימים בו, במועד האחרון להגשת  .9

ואשר ימציא יחד עם הצעתו את  המפורטים להלן כל התנאים המצטבריםהצעות למכרז, 

 המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן: 

 

בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד  בתי הספריל את המציע מתחייב להפע .א

והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי,  1949 –חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט 

והתקנות  1969-והתקנות מכוחו, חוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט  1953 -תשי"ג 

ל מוסד חינוך, תוך מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות ע

אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן(, על  -לעניין שכר (מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר 

פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים 

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

סעיף זה בלבד, יש לחתום בצד הסעיף וחתימת המציע תהווה הסכמה לכך כי )לגבי 

 הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות סעיף זה(.  

 

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

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

 

ניתן לו אישור ניהול תקין תקף ע"י ר, מציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבואם ה .ג

 במקרה זה, יש לצרף אישור ניהול תקין תקף.  .הגורם המתאים ברשות התאגידים

 

בהתאם לנדרש השנים האחרונות לפחות,  3-בהמציע הגיש דוחות כספיים תקינים  .ד

כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם הערת "עסק חי", או 

ליכולתו של הגוף לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד 

 .הנראה לעין

 

כמפורט  1976 –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ה

 בתצהירים המצורפים למסמכי המכרז.

 

מוסדות  (2) שני לפחות( תש"פ, תשע"ט) ם האחרונות נות הלימודישתי שהמציע הפעיל ב .ו

בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, בנות בממ"ד, /נפרדים לבנים חינוך 

 .  בחטיבה עליונה תלמידים 170 שבכולם יחד התחנכו מידי שנת לימודים לפחות 

נפרד לבנים/ בנות  חמש שנות הלימודים האחרונות מוסד חינוךבלחילופין, המציע הפעיל 

 260שיון כדין במדינת ישראל, שבו התחנכו לפחות יבעל ר,בחטיבה עליונה  בממ"ד,

 תלמידים.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

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

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

באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי 

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

 או בעבירת מרמה, ולא הורשעו, כולם או מי מהם, בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה. 

 

 וק או צו כינוס נכסים.נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פיר .ח

 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .ט

 

 המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש להבטחת הצעתו. .י

 

מובהר כי אי המצאת ערבות מכרז או המצאת הערבות בסכום או בתאריך שאינם לפי 

 .להלן, תביא לפסילת ההצעה  37האמור בסעיף  

 

מוסד  בה הפעיל המציע המציע צרף להצעתו המלצה אחת לפחות של רשות מקומית .יא

 המלצות( 5 )ניתן להגיש עד  מסוג המוסדות נשוא מכרז זה חינוך שש שנתי

 

כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים  - להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן

, ולא בגוף משפטי שיתקיימו במציע עצמו יםחייבוהדרישות המפורטים במסמכי המכרז, 

ת גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש אחר כלשהו, לרבו

 הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.

 

 סמכי המכרזמ

 

מסמכי המכרז, אשר לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה, הם  .10

 "(:מסמכי המכרזאלה )לעיל ולהלן: "

 

 ;במכרז הוראות למשתתפים –א' מסמך  (א)

 ;פרטי המציע –ב' מסמך  (ב)

 ;י הערבויותנוסח –2ג' 1 'גמסמך  (ג)

 ;הצהרת המשתתף -ד'מסמך  (ד)

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  – 'המסמך  (ה)

1976  ; 

עניינים לעובד מועצה /חבר והיעדר ניגוד  זיקה תצהיר היעדר -מסמך ו'  (ו)

 העירייהמליאת 

 יטת רגל והיעדר תביעותתצהיר אי פש – 1מסמך ו' (ז)

 תצהיר העדר הרשעות -מסמך ז' (ח)
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 במוסדות מסוימים ןתצהיר ע"פ חוק למניעת העסקת עברייני מי -מסמך ח' (ט)

 

 ;התחייבות והצעהטופס  –' טמסמך  (י)

 ת המציע;יוהתחייבו –  'ימסמך  (יא)

 ;הצהרה בדבר ניסיון המציע -מסמך יא' (יב)

  ;חוזה התקשרות - יב' מסמך  (יג)

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

 להסכם( 3)נספח  אישור קיום ביטוחים -מסמך יד'  (טו)

כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים  (טז)

 האמורים.

 

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות  .11

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

 העירייהשל "פרשנות נגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה שמסמכי המכרז הוכנו על ידי 

 כלי עזר כלשהו בפרשנותם נגדה.

 

 העירייהאם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה  .12

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

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

. כל סתירה ו/או אי התאמה בין העירייההבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי 

רשו באופן המרחיב את מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפו

 .העירייהחובות המציע או את זכויות 

 

רשאית לשנות מעת לעת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, את מסמכי  העירייה .13

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

ד האחרון להגשת הצעות, ומסמכים אלה לידיעתו של מי שרכש את מסמכי המכרז לפני המוע

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויקבלו עדיפות על פני מסמכים קודמים.

 

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

  

  בשעות העבודה הרגילות יבנה, 50קופת העירייה ברח' דואני באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .15

 שלא יוחזרו.₪,  2,500תמורת סך של 

  

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

 הוראות זה, יגברו ויחולו הוראות החוזה.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים

 

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

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

בית להפעלת  העירייההאחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם 

 . הספר

 

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

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

 .התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז

 

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

 המפורט להלן בהוראות אלו.

 

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

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

 בפורמט הבא 2.5.2021יום מ לא יאוחר בץ וורד בלבדובאמצעות ק לעירייהשיועבר במייל 

 

 

  שאלה עמוד  סעיף מסמך

     

 

. על  שרכשו את המכרז לכל המשתתפיםבמייל  במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב 

המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק 

נוסח הודעות ההבהרה יפורסם באתר העירייה ועל המשתתפים לעקוב אחר  ממסמכי המכרז.

 ההבהרות/ שינויים שיפורסמו באתר העירייה תחת לשונית מכרזים. 

 

ליתן מיוזמתה הבהרות  העירייהלעיל, מוסמכת  18-ו 19יפים מבלי לגרוע מהאמור בסע .20

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

. התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי שרכשו את המכרז במייל המשתתפים

. הפרסום עירייהנט של המיוזמתה ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו באתר האינטר העירייה

באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים 

במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף תהיה 

 רשאית, אך לא חייבת, להפיץ את התשובות וההבהרות באמצעות דואר אלקטרוני העירייה

כל מציע חייב לצרף להצעתו  .מסמכי המכרזבעת רכישת  לעירייה שתתף ימסורלכתובת שהמ
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

כאמור לעיל, כשהן חתומות על ידו והן תהוונה  העירייהאת התשובות וההבהרות מטעם 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

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

מסמכי " :לעיל שנמסרו בכתב )להלן 20-ו 19, 18ינויים כאמור בסעיפים טעויות וש

התאמה בין הוראה -ה, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או איעיריי"( יחייבו את ההבהרות

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

הבהרות  כיהרות מסוים לבין הוראה במסמבמקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמך הב

לא  העירייהההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף.  כיכוחה של ההוראה הכלולה במסמ –אחר 

פה למשתתפים במכרז, ואלה לא -תישא באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל

 .יחייבו אותה

 

 מילוי מסמכי המכרז 

 

 :תקורה

 

ורה, קיצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו, לתהזוכה במכרז, יהא זכאי כנגד ב .22

שנקבע בשיעור שתחושב מתוך סך התקצוב של משרד החינוך המועבר ישירות לידי המפעיל, 

, הכל כמפורט בחוזה. מובהר כי התקורה תהווה חלק שישה אחוז -במכרזע"י העירייה 

ע"י משרד החינוך בלבד בנטרול והיא תחושב מתוך ההכנסות שיועברו   בית הספרמתקציב 

מתוך תקציבי משרד  התקורה תחושב למען הסר ספק   "(.תקורהתקציבי פיתוח )להלן: "

ו/או תשלומי הורים ו/או  העירייהבלבד ולא מתוך השתתפות לחטיבה עליונה החינוך 

מהתקציבים לא תתאפשר גביית תקורה  .בית הספרתקציבים אחרים המועברים ל

מתוספות תקציביות אשר אינם בבסיס התקן או בבסיס בת הביניים והמועברים לחטי

העליונה אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת התוספת הספציפית  החטיבה ההפעלה של 

 ובהתאם לאישור שיינתן. 

 

)בגין פדגוגיה  השנתית בטופס הצעת המחיר, יציינו המציעים את סכום ההשקעה הכספית .23

 ל ידם להשקעה נוספת ממשאביהם הפרטיים במוסד החינוךהמוצעת ע ופיתוח ותשתיות(

השקעות ₪ לכל בית ספר בנפרד )סה"כ מקסימום שמונה מאות אלף ₪  400,000 עדבסך של 

, וזאת בנוסף לכל ההוצאות והתשלומים , בחלוקה הנדרשת ע"י העירייהלשני בתי הספר יחד(

 שעליהם לשלם במסגרת הפעלת המוסד.

 

אמור הינה תמורה מלאה וסופית בגין כל שירותי המטה  התפעוליים כ התקורה מובהר כי  .24

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

 מנהלים ועובדי הוראה.

 

 הקצאת שעות:
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

המציע מתחייב להקצות בפועל שעות הוראה בהתאם להנחיות של משרד החינוך אך לא  .25

 .מהתקן הידוע והעתידי של משרד החינוך בכפוף להנחיות של משרד החינוך  94%-מ-פחות מ

 

 העירייההשתתפות 

 

 הפדגוגי  בתחוםהעיריה  השתתפות

השלמת  עבור העליונה בחטיבההקצאת שעות לימוד נוספות  בגיןתשתתף בהוצאות  העיריה .26

 המועבר שעותקן המעבר לת השעות תוספת. לאור דרישת חובת הזכאות  תקן בכיתות קטנות

 לצורך בהתאםהשעות  תקןימומנו ע"י העירייה אשר תהיה שותפה לקביעת  המשרד ידי על

 . המנהל הועד ובהחלטת הפדגוגי

מבתי הספר עבור  אחד לכללשנה ₪  120,000בנוסף העיריה תקצה על חשבונה סכום של  .27

ים. אופן הקצאת בין היתר לצורך קידום תלמידים מתקש שעות תגבור )שעות אפקטיביות(

 שעות התגבור יהיה נתון לשיקול דעת מנהלי בית הספר 

התקצוב יוחזר לעירייה   בנושא זה בתום שנת לימודים ככל שייוצר עודף תקציבי יובהר כי 

  .בשום צורה לרשת יועברלא או יועבר לשימוש בית הספר בשנה"ל הבאה ובכל מקרה  
 

 עולותפ הנהלה אחזקההעיריה בתחום  השתתפות

 

תעמוד על סך  ספר תי הספרבשוטף של בהוצאות אחזקה הנהלה ותפעול  העירייההשתתפות  .28

העיר לתלמיד חט"ע תושב ₪  330וסך של  לשנהיבנה  העירתושב  חט"ב לתלמיד₪  600של 

 כוללת את ההשתתפות המחושבת של העירייה   זהההשתתפות בסעיף . לשנהיבנה 

 כדלקמן: 04.2019זר מנכ"ל לחו 2.6לפי סעיף במרכיבים הבאים 

 

השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי  .1

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

תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה  .2

 תלמידים בבתי הספר. בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר ה

 

האחריות על גביית אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי העירייה מוטלת על 

 המפעיל בלבד.

 

עבור לשנה ₪  200,000בסכום נוסף של  )יחד(בנוסף הרשות תתקצב את שני בתי הספר  .29

 משרד, אחזקה וחומרים, צורכי,תקשוב, מערכות מידע הוצאות הצטיידות ותפעול לרבות : 

 מחשבים, מקרנים, חומרים וציוד למגמות וכיוצ"ב. מעבדותשונות, 

החלטה על אופן השימוש בתקציב תיקבע על ידי הועד המנהל, והרשת תגיש בתום כל שנת 

 תקציב פירוט  על אופן השימוש בתקציב.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

ה  התקצוב יוחזר לעיריי בנושא זה בתום שנת לימודים ככל שייוצר עודף תקציבי יובהר כי 

  .לרשת או יועבר לשימוש בית הספר בשנה"ל הבאה ובכל מקרה לא יועבר 
 

העסקת עובדי מנהלה בין העלות בפועל גין ב ו(ככל שיווצר) בעלויות העודפותתישא  העירייה .30

-לבלבד  השלמת תקצוב נורמטיבית וזאת חלף  –לתקצוב המתקבל על ידי משרד החינוך 

תים והסיוע )מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע של עלות עובדי המינהל, השירו 100%

 עיוני וטכנולוגי, לבורנטים בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות(. 

יכול שיועסקו על ידי המפעיל או על ידי העיריה בהתאם להחלטתה.  מנגנון  עובדי המנהלה

 . בהסכם 8.13 בגין העסקת עובדי המנהלה מפורט בסעיף ההתחשבנות 

שא בעלויות תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים העירייה תי .31

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

תקופת ההפעלה תישא העירייה בעלות תיקון ליקויי בטיחות שיכיר בהם משרד החינוך. 

למפעיל את העלויות. על המפעיל יהא לאשר באחריות המפעיל יהא לתקנם והעירייה תשיב 

. תיקוני עם העירייה מראש ועוד טרם ביצוע התיקון את גובה התשלומים וההוצאות בעניין

לא בשל אחזקה  דרשייבמקרה בו התיקון למעט  העירייהזיפות גגות ותיקוני מזגנים יחולו על 

גן יצא מכלל שימוש/ נדרש או שהמז שוטפת או בעקבות שימוש לא נכון/ לא מתאים/ ונדליזם

מזגן חדש, במקרים אלו תיקון/ החלפת מזגן וכן רכישת מזגן חדש תהא ע"י ועל חשבון 

 המפעיל. 
 

  .שא בעלויות הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוךית העירייה .32

 

 שא בעלות הסעת תלמידים, הזכאים להסעה בהתאםית העירייהבנוסף לאמור,  .33

ההסעות  התקציב בגין לקריטריונים של משרד החינוך,  ובעלות המאבטחים בבית הספר. 

, יועבר ישירות לחשבון בהתאמה "טחון פניםימשרד החינוך והמשרד לבוהמאבטחים "

 ולא תישמע שום דרישה או בקשה מהמפעיל בעניין זה. העירייה

 

לפי  העירייההמחושבת של וכוללת את ההשתתפות  ת סופי הינהלעיל  ההשתתפות כאמור .34

 ואף מעבר לכך.  04.2019לחוזר מנכ"ל  2.6סעיף 

 

על המפעיל לנהל את תקציב בית הספר באיזון . במידה ויווצר גרעון כתוצאה מהפעלת בית  .35

 הספר המפעיל יישא בגרעון זה לבד.

 

 

 הוראות נוספות

 

שתמש בטיפקס, אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין לה .36

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

 ולכתוב מחדש בעט.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף  .37

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

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

 עלול הוא לפסול את ההצעה. –הוא מהותי  העירייה

 

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת מסמכים ואישורים

 

, לרבות על עמודי הוראות אלו ועל החוזה כל מסמך ממסמכי המכרזעל המציע לחתום על  .38

יישא חתימה של המציע. הצעה שלא תהיה חתומה  מסמכי המכרזכל עמוד בונספחיו. 

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

 

על מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, בצירוף חותמת התאגיד 

ות החתימה בשמו וסמכותם אישור עדכני של רו"ח או עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויויצורף 

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

 התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

 

 חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת המכרז: .39

 

 לעיל. 10ף כל הנספחים המפורטים בסעי 

 

 מסמכי יסוד: 

 ק מתעודת ההתאגדות.עות (א)

 

 אם קיים(. -תקנון )ותזכיר  (ב)

 

 ו'9הקבוע בסעיף לרבות תנאי סף  תנאי הסף כל מסמכים להוכחת עמידתו של המציע ב 

 המופעלים על ידי המציע. בית הספרלעיל, לרבות רישיונות 

  אישור על ניהול תקין -במידה והמציע הינו עמותה. 

 עותק על התקן ניידמצעות קובץ ממוחשב . המצגת תוגש באהמציע מצגת על פעילות +

 מודפס.

 מסמכים פדגוגיים. 

  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 1976-)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

 אישור(.המציע. יש לצרף את האישור )אפשר לצרף גם צילום של ה

  חתומות על ידי המציעלמכרזתשובות לשאלות הבהרה , .  
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

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

 הקבלה(.

  ערבות בנקאית  להצעה בנוסח מסמך  

 

 ם על ידי מורשי החתימה של המציע.כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומי

 

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

 לפסול הצעתו. העירייהרשאית 

 

 

 ערבות להצעה

 

, שהוצאה עבורו מסמך ג'בנוסח המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי,  .40

תוקפה  לא צמוד, ואשר ₪  50,000, בסכום של )מסמך מקור ולא העתק( עירייהלטובת ה

לא יתקבלו  ערבות חברת ביטוח, המחאות פרטיות לבנק או שטרות. 10.8.2021יהיה עד ליום 

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

 ה.עירייהצדדית של -מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד

 

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

 האמור לעיל, תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

 

את שטר למציע  העירייהר זיאם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תח .41

 .לאחר חתימת הזוכה על החוזה הערבות 

 

( ימים מהיום שהמציע שבעה) 7ך תו ערבות ההצעהאם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר  .42

הצהרה על ו 2בנוסח המצורף כנספח  ג' יחתום על החוזה, וימציא ערבות לקיום החוזה 

בנוסח המצורף  על קיום ביטוחים בהתאם להוראות החוזה חברת הביטוח אישורהמצאת 

 .יד' כנספח 

 

ערבות  ה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציאעירייאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי ה .43

בהתאם למועדים הקבועים בהוראות אישור על קיום ביטוחים הצהרה/ לקיום החוזה ו/או 

 ערבות ההצעהרשאית לחלט את  העירייה, תהיה  העירייהמכרז ובנוסח שפורסם על ידי ה

כולה או חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו 

יצוען למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים של המציע ומסירת ב

לתבוע את  העירייהו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של 

 נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל.

 

 תוקף ההצעה
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

ן שנקבע להגשת ההצעות )תשעים( יום מהמועד האחרו 90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .44

, יאריך המציע את תוקף עירייההאם יידרש לכך בכתב ע"י  10.8.2021 , ועד ליום  במכרז

העירייה תהא רשאית  הצעתו ואת תוקף הערבות להצעה עד לקבלת החלטה סופית במכרז.

מציע שלא יאריך ערבותו כאמור ייחשב כמי שחזר בו  לפנות לבנק המציע להארכת הערבות.

 תו למכרז.מהצע

 

 והמועד להגשתן הגשת ההצעותאופן 

 

 שלבי:-ספר יתנהל במהלך דוה יתבמכרז לבחירת גוף שאליו תועבר הבעלות על  .45

תיפתח  ההצעה הכספיתבמעטפה סגורה ונפרדת.  ההצעה הכספית תוגש .1

ותירשם בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות, אך הוועדה לא תבחן את הצעת 

 המחיר בשלב זה.

ל עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות. לאחר בחינה ש .2

במכרז הוא קבלת ציון איכות משוקלל של  ההצעה הכספיתתנאי מעבר לבחינת 

לפחות בכל אחד  75%של  בירהוצ 80-כל מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מ

מרכיבי התמונה (מהרכיבים של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרו כחובה 

 החינוכית(.

לאחר מכן, תבחן הוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את ציון  .3

לצורך השוואה של הציון הכולל  45.2האיכות המינימאלי כמפורט בסעיף 

 במכרז. 

על המציעים להגיש במסגרת ההצעה את כל האישורים והמסמכים המעידים  .4

 על עמידה בדרישות כל דין.

 

פרטי המכרז. ההצעה תוגש יהיו רשומים ל גביה וחתומה, שעסגורה ההצעה תוגש במעטפה  .46

  את כל מסמכי המכרז. לעירייהעותקים )מקור + העתק(. יחד עם ההצעה יחזיר המציע  2-ב

 

מודגש מפורשות כי את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות, מעטפה אחת תכלול את  .47

רז החתומים על ל את כל יתר ההצעה ומסמכי המכווהמעטפה הנוספת תכל ההצעה הכספית

ההצעה  יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת מיתר מסמכי המכרז. ההצעות הכספיות ידי המציע.

רשם בפרוטוקול במועד פתיחת ההצעות, אך הועדה לא תבחן את יתפתח ות הכספית

 בשלב זה, אלא לאחר בחינת ההצעה בהיבט האיכותי. ההצעה הכספית

 

ות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דריש .48

 12:00בשעה  10.5.2021 עד יום  העירייהלתיבת המכרזים שבמשרדי  במסירה אישית להגיע

 .אין לשלוח את ההצעות בדואר"(. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז" –להלן )

 דיון.לא תובא ל –לעיל  38-40כל הצעה שלא תגיע לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 הוצאות

 

שהוא, בקשר להשתתפותו  ומיןכל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג  .49

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

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות  העירייה

או הוצאות  ₪ 2,500ות, הערבויות, דמי רכישת מסמכי המכרז בסך הבדיקות המוקדמ

למען הסר ספק, גם מי שרכש אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. 

ירכש מכרז זה ע"י ינדרש לרכישת מכרז זה. לא  ,מכרז דומה בעניין בעבר, מכרז שלא צלח

 המציע, תפסל ההצעה. 

 

 ה הזוכהאמות מידה לבחירת ההצע

50.  

 תבחר את הזוכה על פי אמות המידה הבאות: העירייה. 50

 

 (נקודות 85)מקסימום  – פרמטר איכות 50.1

 

 : מהציון הכולל 10% - יסיון המציענ 50.1.1

ממלכתי דתיים בבתי ספר דתיים נפרדים ניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך 

תורנים עם  : ובעיקר בישיבה תיכונית צומחת המשלבת לימודיםלבנים ולבנות

מקצועות מדע מתקדמות ואולפנא לבנות המשלבת לימודים תורניים והתמחות 

 . במקצועות התורניים, מדעיים ואומנותיים

 משקל  פרמטר

 1% שנות ניסיון 1-3

 5% שנות ניסיון 6-4

 10% שנות ניסיון 7-10

 5%עדיפות למלכ"ר  50.1.2

 

 : מהציון הכולל 50% –מונה חינוכית ת 50.1.3

 

 חושב בהתאם למודל השוואתי של משרד החינוך . להלן יון ימתוך הצ  50%

 משקל של כל פרמטר שיינתן לכל פרמטר:

  



19 
 

 
 
 

 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 משקל  פרמטר

 6% זכאות לבגרות

שיעור מצטיינים 

 בבגרות

5% 

יח"ל לחמש ניגשים 

 במתמטיקה

6% 

יח"ל לחמש ניגשים 

 באנגלית

6% 

 5% טוהר הבחינות

אחזקת תלמידים 

 מניעת נשירהו

6% 

 5% ס ושירות לאומיגיו

 5% ילדי חינוך מיוחד שילוב

 6% מעורבות באלימותאי 

 50% סה"כ

 

 :עפ"י חלוקה הבאה   20% 50.1.4

 % איכות לצורך ציון וניקוד הגשה קריטריון

 מקסימלי

ניסיון ומומחיות של המציע 

 בשיפור תהליכי למידה והוראה

, תוך גילוי של יכולת חדשניים 

יון כולל ניס ,הנחיה והדרכה 

בהובלת מספר ביה"ס ובמספר 

 שכבות גיל .

יצרף להצעתו תוכניות המציע 

)לרבות תוכניות  מערכתיות

פדגוגיות לבתי ספר נפרדים לבנים/ 

, אשר אושרו ע"י  בנות בממ"ד(

משרד החינוך המיושמות על ידו 

בבתי ספר שבבעלותו בשכבות 

המתייחסות לשיפור דרכי למידה 

הנחיה  והוראה וכן למערכי

לרבות באמצעות  והדרכה לענין זה

 .תתוקשבותוכניות לימוד מ

5% 

בהובלה ניסיון של המציע 

 למצוינות השגית וערכית וכן 

ומתן מענה לחיזוק תלמידים 

 .  הנזקקים לטיפוח

המציע יציג את ניסיונו ויכולתו 

בהפעלת תוכניות לימודיות 

והערכיות אשר בהם הוא נותן 

מענה לתלמידים מצטיינים 

,ויוכיח יכולת לבצע  תקשיםומ

תהליכי הערכה ומדידה והערכה 

מעצבת ללמידה וזאת במערכת 

לטיפוח   

מצויינות 

5%  

לטיפוח 

תלמידים 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

    

 

 

 

 לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות  50.1.4.1

ע"י וועדה  ודירוגה בהתאם לרכיבים שצויינו לעיל ולהוראות המכרז, 

מקצועית מטעם העירייה )שתכלול את נציגי אגף חינוך, מנכ"ל העירייה 

בר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון תנאי מע .וגזברית העירייה(

של וצבירה  80-איכות משוקלל של כל מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מ

לפחות בכל אחד מהרכיבים של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרו   75%

תהא הוועדה (.לאחר מכן, 50.1.3סעיף  -כחובה )מרכיבי התמונה החינוכית

באמצעות אפליקציית או פרונטלית או עים עם המצי תים ראיונורשאית לקי

ZOOM  . 

לאחר הגשת ההצעות . לאחר מכן  העירייהקיום הראיונות תודיע  עדעל מו 50.1.5

של המציעים שקיבלו את ציון האיכות  כמותיותהוועדה את הצעות ה תבחן 

  המינימאלי לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז.

 

 : נקודות 15 כמותי  פרמטר  50.2

 

    נקודות 15    המציעספות של השקעות נו

מורשי וכן אישור  מורשי החתימה יעל המציע לצרף התחייבות להשקעה , החתומה ע"

נשוא המכרז,  יםהספר הספציפי יבבת ,להתחייבותחתימה ופירוט מקורות תקציבי 

חיצוניים או ממקורות פרטיים  המשרד לבעלותמכספי התקורה המותרת על ידי 

י משרד החינוך או כספי משתתפים )תשלומי הורים(. יודגש, לחלוטין, שלא מכספ

שמדובר על השקעות פרטניות בבית הספר ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת בית 

הספר. למען הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בית הספר מניידת בין מוסדות חינוך 

להשקעה התחייבות המציע  אינם יכולים להיכלל בניקוד העודף שלה לעניין זה.

מידע ממוחשבת לאור יעדי 

 . 21הלמידה במאה 

מתקשים 

5% 

שקיפות מידע ותהליכי ניהול מול 

מנהל בתי הספר, הרשות ו/או מי 

 מטעמה, משרד החינוך 

ת מערכות התקשוב יציג אהמציע 

והמחשוב , דוחות המופקים על ידו 

ויתאר תהליכי העבודה מול 

ושקיפות מול  הרשויות המקומיות

, בתחומי הניהול  הרשויות

האדמיניסטרטיבי והתייעלות 

ובקרה בהוצאות והכנסות בכל 

תחום הניהול הכספי כולל הכשרת 

ומתן הצוות הניהולי בביה"ס 

ן אפשרות לרשות לצפות און ליי

 .בנתוני בית הספר

5% 

 20%   סה"כ
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

כל בית ספר לכל שנת לימוד ל₪   400,000בהצעתו למכרז תהא בסך מקסימלי שנתי של 

להשקעה צריכה  המציעהתחייבות מקסימלי( ₪  800,000)לשני בתי הספר בשנה 

יוקצה לתוכניות  70%   -כנדרש להלן ע"פ הפירוט הבא מתוך הסכום שהוצעלהיות 

המציע נדרש להציג , תשתיות הפיזיותל 30%-פדגוגיות לרבות תוספת שעות תקן ו

בהצעתו הצהרה חתומה בהתאם לנספח המכרז )נספח ט'( וכן להציג אישור ועד 

  המוצעת. מקורות תקציביים להשקעה  הצגת המנהל ו

 

 הוראות שונות

 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע  העירייהבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך ש 51

פי שיקול דעתה המלא, בדרך ל, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל שהצעתו חסרה ו/או פגומה

  ובתנאים שתקבע.

 

  –שומרת לעצמה את הזכות  העירייה 52

 

לבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן  52.1

חייבת לפצות את  העירייההבלעדי והמוחלט; במקרה של ביטול המכרז לא תהיה 

 רז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו. המשתתפים במכ

 

אך לא חייבת רשאית,  העירייהלעיל, תהיה  52.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  52.2

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

 

את  העירייה, באופן המצדיק לדעת עירייההחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי  52.2.1

 רז;ביטול המכ

 

קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את  52.2.2

ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי 

 שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. דין או

 

שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי עירייה התברר ל 52.2.3

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

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

 

למסור את הפעלת ביה"ס לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו  52.3

 .בעלת הניקוד הגבוה ביותר בפרמטר הכספיאם היא איננה ההצעה 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

ידע, נתונים, הבהרות והסברים בכל עניין לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו מ 52.4

הקשור בהצעתו, וכן השלמת מסמכים והמציע יהיה חייב למסור את הנתונים, 

 או למי מטעמה.  לעירייההמסמכים, ההסברים והניתוחים האלה 

  

לבחון עם המציע אם לבצע כל בדיקה וחקירה נדרשת על מנת לעמוד על טיב הצעה ו 52.5

 ה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות. הצעתו אינה מבוססת על הבנ

 

לפסול הצעת מציע שסרב למסור מסמכים או הבהרות ו/או הסברים על פי דרישת  52.6

 .העירייה

 

 או כל הצעה שהיא. שזכתה לניקוד הגבוה ביותרמתחייבת לקבל את ההצעה  העירייהאין  .53

 

הטוב והחופשי לעריכת בהגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו  .54

, בעריכת העירייהבדיקות וחקירות כאמור. מציע שימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון 

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

רשאית לפסול את הצעתו ויחולו לגביו הוראות  העירייהאו למי מטעמה,  תהיה  לעירייה

ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר  העירייהלעיל. כמו כן מתחייב המציע לעדכן את  37יף סע

ועד לקבלת החלטתה  לעירייהיחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו 

 בדבר ההצעה הזוכה.

 

 העירייהבמסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת  .55

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

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

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

ם המציע, רמת אמינותו של המציע, וכן הרמה להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה ע

המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק על ידי המציע. בהגשת 

ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות 

 כאמור.

 

מאת רשויות מקומיות  תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית העירייה .56

. במקרה כאמור תינתן למציע זכות ספר יתחוזים להפעלת באחרות שהתקשרו עם המציע ב

פה לפני קבלת ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול דעתה של ועדת -טיעון בכתב או בעל

 המכרזים.

 

תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה בחוסר  העירייה .57

ום לב ו/או שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר בעליל וכן תהא ת

 רשאית לחלט את ערבות המכרז בשל כך.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 בית הספרכל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו ע"י הבעלות, יישארו ב .58

ת זו כלול כל ציוד בתום תקופת ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגר

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

וכיוצ"ב. לעניין סעיף זה, "רכוש" לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן המחובר 

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

לא יחול על  רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, שיילקח על ידי הבעלות אם תופסק הסעיף 

קבע למבנה או למקרקעין ולא ניתנה  עבודתה, ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור

הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם מדובר בתרומה לבעלות,  בית הספרלתלמידי 

בית שות ו/או הבעלות החדשה מעוניינות להשאיר בשאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהר

 , יוסדר הנושא בין הצדדים.  הספר

 

להסכם. בוועד המנהל יכהנו  7ינוהל ע"י הוועד המנהל בהתאם להוראות סעיף  בית הספר .59

, או מי מטעמם, מנהל העיריית מחלקת חינוך בומנהל העירייה, מנכ"ל עירייהראש ה

או מי מטעמו ישמש  העירייהגים נוספים של המפעיל. ראש המפעיל, או מי מטעמו, ושני נצי

ויו"ר ועדי ההורים , או מי מטעמם, יוזמנו להשתתף  בית הספרמנהל  כיו"ר הועד המנהל.

לא יוזמנו  בית הספרבישיבות הוועד המנהל, אך לא תהיה להם זכות הצבעה. מנהלי 

  .עבודתםו/או המשך  העסקתםלהשתתף בישיבות העוסקות בתנאי 

 

אם ורק אם  העירייהיחייבו את  העירייההחלטות הועד המנהל שמטילות חיובים כספיים על  .60

 . עירייהאושרו על ידי בעלי זכות החתימה ב

 

, לעניין 1987לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח  1)ה(  22שות תקנה יעל מציע העונה על דר .61

ליטת היר לפיו העסק הוא בשעידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצ

לתקנה הנ"ל, במקרה בו לאחר שקלול  1ה  22אם לתקנה אישה כמפורט תקנה הנ"ל. בהת

התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת ההצעות היא של 

עסק בשליטת אישה, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שתורף לה בעת הגשתה, 

 צהיר כאמור. אישור ות

 

 :עיון במסמכי המכרז 61

 

 העירייהה. עירייהזוכה. העיון יבוצע בתיאום מראש עם ה בהצעה לעיין למציעים הזכות .62

 תהיה רשאית לדרוש מהמציעים תשלום עבור צילום המסמכים.

 

ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן:  .63

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

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

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

 יחשפו בכל מקרה. ראש של המכרז או בדרישות מהותיות הסף בתנאי עמידתו
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

  

לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך  63מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בסעיף  .64

שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש המציע 

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

 מקרה בכל ויתור מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.ו, ולהמציעים האחרים

של  המכרזים ועדת בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה

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

 

 מצגות וראיונות

 

תיק למשתתף  )לאחר רכישת המכרז( מיילשו את חוברות המכרז יועבר בכלכל המציעים שר .65

 אשר יכלול מידע הבא:

  

 "פתש -"חתשעלימודים ת ולשנ תקבולים ותשלומיםדו"ח  (א)

  ."פתש –חדוח עלות מעביד לשנות לימודים תשע" (ב)

  רשימת העובדים המועסקים בביה"ס, פרטיהם ותנאי העסקתם. (ג)

 (.ותוקפו) בית הספרשיון ינתונים אודות ר (ד)

 דוח הנגשה פרטנית.+  תדוח ליקויי בטיחו (ה)

 במתחם ביה"ס. פירוט המבנים (ו)

 תקנון בתי הספר (ז)

 דו"ח מבני בתי הספר (ח)

 

  

באמצעות או בפגישה  בעיר יבנה או  העירייהבמועד שייקבע ע"י   המציעים את מצגותיהם .66

בפני חברי ועדת המשנה המקצועית אשר יקבעו את  גובה פרמטר   ZOOMאפליקציית 

מציע אשר  .המכרזים את המלצותיהם ביחס להצעות שיוגשו למכרזהאיכות וימליצו לוועדת 

תהא  העירייהרשאית לפסול את הצעתו.  העירייהתהיה  יהיו זמינים לראיון כאמורנציגיו לא 

 רשאית לקבוע יום ראיונות נוסף, בהתאם לצורך.

 

 קבלת מידע נוסף

 

באמצעות פניה בכתב  לידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה יוכלו המציעים לקב .67

בשעה  2.5.2021זאת לא יאוחר מיום rutish@yavne.muni.il : , בדוא"ללגב' רות שרעבי

את השאלות יש להעביר .  08-9433562דוא"ל הינו  מספר הטלפון לווידוא קבלת.10:00

 בקובץ וורד בטבלה 

  

  שאלה עמוד  סעיף מסמך
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

ענות לכל פניה של משתתף לענות ו/או להי העירייהת לעיל כדי לחייב א 67אין באמור בסעיף  .68

תהיה רשאית להימנע ממתן מענה כאשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הפניה  העירייהבמכרז. 

 אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.

 

לעיל, לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף במכרז כל טענה   67לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף  .69

הבנה של -אי התאמה במסמכי המכרז ו/או בדבר טעות ו/או איבדבר סתירה, שגיאה ו/או 

 פרט כלשהו הקשור במכרז.

 

 הודעה על תוצאות המכרז

 

)שלושה( ימי  3תוך  בדוא"ל /לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו באמצעות הפקסימיליה .70

עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.

  

הזכות לנהל עם הזוכה משא ומתן  לעירייהלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה  .71

 על פי כל דין.

 

 חתימת החוזה, ערבות לקיום החוזה

 

חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בהם, מהווה את הצעת המציע  .72

זהות הזוכה  בדבר העירייהבחוזה. עם מסירת הודעה על החלטת  העירייהלהתקשר עם 

 במכרז, תשתכלל ההצעה הזוכה לחוזה התקשרות מחייב בין הצדדים.

 

על פי הצעתו  'יבמסמך הזוכה במכרז יחתום על עותקים נוספים של החוזה על כל נספחיו  .73

, על חשבונו הוא, ערבות לעירייההזוכה ו/או אותה הצעה שתגובש לאחר מו"מ, וימציא 

המחירים לצרכן, ללא תנאי )אוטונומית(, בנוסח צמודה למדד  ₪ 80,000בנקאית בסך 

, שתהווה ערבות לקיום החוזה, העירייה, שהוצאה על ידו לטובת 2כנספח ג'  המצורף לחוזה

 בנוסח המצורף לחוזהאישור חתום בידי חברת ביטוח על קיום ביטוחים הצהרה על  המצאת ו

( ימים שבעה) 7תוך יותיו אלו כל כמפורט בחוזה. על המציע יהיה לבצע התחייבו, ה 3כנספח 

על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי  העירייהממועד קבלת ההודעה מ

 .העירייה

 

הזוכה במכרז יהיה נכון להחל את ההתקשרות נשוא המכרז ולקבל על עצמו את האחריות  .74

שיית כל הדרוש (, כולל עבפ"והפעלתו, החל משנת הלימודים הקרובה )תש בית הספרלניהול 

 .עירייה, והכל בהתאם להוראות החוזה והבתשפ"במסגרת ההכנות לקראת שנת הלימודים 

 

אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום החוזה  .75

רשאית לקבל את הצעתו של  העירייהו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, תהיה 

ר הצעתו נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה ביותר, לפי שיקול מציע אחר, אש
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

לעיל,  43כאמור בסעיף  העירייהדעתה הבלעדי והמוחלט, והערבות להצעה תחולט לטובת 

 על פי כל דין ו/או הסכם.עירייה וזאת מבלי לפגוע בסעדים האחרים הנתונים ל

 

ל את הזכייה של המשתתף במכרז על רשאית לבט העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  .76

  פי דין וגם בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או  העירייהכשיש בידי  .א

 הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

 

נה נכונה, כי הצהרה כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז, איעירייה התברר ל .ב

 .מועצהאו שהמשתתף לא גילה 

 

 ביטוח ושיפוי

 

הזוכה במכרז יהיה חייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי החוזה.  .77

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

 

 הליכים משפטיים

 

סמך יורה על ביטול המכרז או על ביטול משפט מו בתיהיה ומשרד החינוך, משרד הפנים או  .78

 בית הספרההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד הפעלת 

על ידי הזוכה או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים 

אות המכרז, תהיה לפי תוצ בית הספרבגין ההתקשרות במכרז או בגין הפעלת  העירייהכנגד 

זכאית לבטל את המכרז או את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי  העירייה

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 הוצאות אשר הוא הוציא בפועל 

)ככל שהיו הוצאות כאלה( מן המועד שבו הורתה לו  בית הספרעלתו בפועל של בגין הפ

לעשות כן ועד למועד מסירת ההודעה. בכל מקרה, לא ישולמו כספי תקורה או  העירייה

 היערכות להפעלה, אלא רק תמורה בגין הפעלה בפועל. 

 

 הודעות ונציגות

 

ה את כתובתו לצורך מסירת יעיריבעת רכישת מסמכי המכרז יהיה על המציע להודיע ל .79

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

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

דיע בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יו העירייהתעמוד 

 בציון כל הפרטים הנזכרים לעיל. המציע בכתב
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

  79בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  העירייהכל  הודעה שתשלח על ידי  .80

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

טרוני למספר/כתובת למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלק

לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים  79דוא"ל שנמסר על ידי המציע, כאמור בסעיף 

 הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני.

       ______________________ 

 צבי גוב ארי                 

 יבנה  העירראש                                                                                                        
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 מסמך ב- פרטי מציע 
 18/2021מכרז פומבי מס' עיריית יבנה

 

 שם המציע____________________________________________________________

 

 _________סטטוס משפטי ) חברה /עמותה/ חברה לתועלת הציבור ( __________________

 

 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

ועד יו"ר הדירקטוריון/הו

 המנהל 

    

     מנכ"ל

     רואה חשבון מבקר
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

שם ושם  תפקיד

 משפחה

 טלפון מען  מספר זהות

     מבקר פנים

     יו"ר וועדת ביקורת 

     סמנכ"ל כספים/גזבר

     יועץ משפטי 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 חובה להמציא מסמך מקור ערבות -נוסח ערבות קיום ההצעה -1 מסמך ג'
 עיריית יבנה

 18/2021מכרז פומבי מס'

 

 לכבוד

 עיריית יבנה 

 

 א.ג.נ.,

"(, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל המבקשל פי בקשת ______________ )להלן: "ע .1

"(, סכום הערבות)להלן: "ים(, אלף שקלים חדש חמישים)במילים: ₪  50,000סכום עד לסך של 

הספר הדתיים השש תי להפעלת ב  18/2021וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי 

 , וזאת להבטחת כל התחייבויות המבקש כלפיכם.ר יבנהשנתיים לבנים ולבנות בעי

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם  .2

הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 

 בות מאת המבקש.דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הער

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם  .3

על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום 

 על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 נ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרישתכם ה .4

)כולל(, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר   10.8.2021תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 

 לנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,                                                                                            ________

 תאריך    

 

                 בנק ________________

 

 סניף________________

 

 כתובת ______________
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 לקיום הסכםנוסח ערבות  – 2מסמך ג' 
 לכבוד

 עיריית יבנה

 

 א.ג.נ.,

"(, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום המבקששת ______________ )להלן: "על פי בק

אלף שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  שמונים )במילים:  ש"ח 80,000עד לסך של 

חוזה "( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת המבקשת בקשר סכום הערבותכמפורט להלן )להלן: "

 שש שנתיים לבנים דתיים ההספר בתי הלהפעלת   18/2021כרז מס' מבעקבות זכיית המבקש ב

 וזאת להבטחת כל התחייבויות המבקש כלפיכם.בעיר יבנה, ולבנות,

 

 בערבות זו:

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -"מדד"

 המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. -"המדד הבסיסי"

 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.-"המדד הקובע"

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם 

הראשונה  בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. ומבלי שתהיו חייבים

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 

על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על 

 ום מאת המבקש.פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשל

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו, לא _________תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 

 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב                                                                                            ________

 תאריך    

 

                 בנק ________________

 

 סניף________________

 

 כתובת ______________
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 הצהרת משתתף -מסמך ד'
 

 לכבוד

 עיריית יבנה

 הצהרת המשתתף

י הח"מ מצהיר, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, בין אנ .1

המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, מצהיר 

 ומתחייב בזה כדלקמן: 

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ומסמכיו, כי תנאי המכרז וכל הגורמים  .א

המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי  האחרים

את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את 

כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את 

 השירות בהתאם להצעתי.

בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע הנני  .ב

העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז 

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

 על טענות כאמור.

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

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לבטול או לשינוי ותהיה בתוקף ותחייב אותי במשך  .ד

, ועד ליום ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז 90תקופה של 

 ימים נוספים.  90פה של הצעתי למשך עד יוארך תוק העירייהבמידה ותדרוש  10.8.2021

להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז. היה והצעתי  .ה

ימים מיום ההודעה אפקיד בידכם כתב הארכה  14תוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי תוך 

 לערבות זו. 

י הערבות תחולט על ידכם היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כ

 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעה זו ובקבלתה על ידי  העירייהאני מסכים כי  .ו

 ה.עירייהתחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לבין ה העירייה

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

 במפורש בחלק זה, מחייבת אותי. 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל  .ח

אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא 

 על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 

חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה  הצעה זו היא בלתי .2

 ומחייבת אותי כאמור דלעיל.

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

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

 זו.

 

  המציע:שם 

  כתובת המציע:

  טלפון ופקס:

  מספר עוסק מורשה:

  נייד:

  דואר אלקטרוני:

שם ותפקיד מורשה/מורשי 

 החתימה מטעם המציע:

 

  חתימה וחותמת:

  תאריך:

 

 אישור עו"ד:

"(, מאשר בזה כי ביום המציעאני הח"מ _________, עו"ד של ____________ )להלן: "

על הצהרה זו ה"ה ________________ בשם המציע, כי אצל המציע  ________ חתמו בפני

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

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

 _______________   ________________ 

 , עו"ד              תאריך           
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

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

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

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

   

________________________________________ אצל המציע _-אני משמש כ .1

(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - ____________________________ )להלן

, המכרז( -, לביצוע השירותים נשוא המכרז )להלן עיריית יבנהאשר פרסמה  10 /2020

 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

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

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  המציע על תשלום שכר העבודה.מטעם  

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

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה  .4

 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן למציע ]

 

 ם כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יו

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 

  2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

 1991-יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

       לא חלות על  1998 -"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ 9הוראות סעיף

 המציע.

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

 והוא   

   אותן. מקיים    
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6

 במשבצת המתאימה(: xנדרש לסמן  חלות על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

במשבצת   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

 המתאימה(:

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

זכויות  לחוק שוויון 9 עיףס לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

 פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -נ"חמוגבלות, תש

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן 

 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8

 ימים ממועד ההתקשרות. 30בתוך  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 

 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 

____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  יהא/תהא צפוי/ה

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה -מסמך ו' 
 

 לכבוד 

 ( העירייה -)להלן עיריית יבנה

 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי המציע -ידי ________________________ )להלן הצהרה זו מוגשת על .1

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   העירייהשפורסם ע"י  18/2021במכרז מספר 

 

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

 

 ובע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הק122סעיף            2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

 -אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

ל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור )א( ש12כלל 

 ברשויות   המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -זה, "חבר מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1עיף שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בס

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף           2.2

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי עצמו או על ידי בן

 העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  3

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או  3.1

 שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  3.2

שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 3.3

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים 5

 אמת.

 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 ברשומות. א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו122התקשרות לפי סעיף 

 

 שם המשתתף: ____________________                חתימת המשתתף: __________________

 אישור עו"ד

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : _________________
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 תביעות והעדר רגל פשיטת אי תצהיר 1'ומסמך  
 לכבוד

 עיריית יבנה

 

 

 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"( :הלןל _______________ ובשם בשמי זה תצהיר נותן הנני .1

ה"(  במסגרת במכרז פומבי מס' עיריי)להלן: "ה עיריית יבנהלהתקשר עם  המבקש

 )להלן: "המכרז"( ., 18/2021

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

 נגד ביעותת מתנהלות לא ,_____________ זה תצהירי ליום נכון כי ,מצהיר 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 הז 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' _________,  ת.ז. 

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

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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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 תצהיר העדר רישום פלילי -'מסמך ז
 

 לכבוד

 עיריית יבנה

ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי  אני הח"מ _______________________,

עליי לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, 

  -כדלקמן

 

אני משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן:  .1

 ( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו.המפעיל""

יר כי המפעיל ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו אשר הנני מצה .2

יועסקו ע"פ הדין לרבות המצאת אישור משטרה יועסקו בביצוע השירותים נשוא המכרז 

"א העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס בהתאם להוראות החוק למניעת

 תאהמצרים מתאימים וכן ימלא כל דרישה לרבות , המפעיל יוודא כי יש בידיו אישו2001

זהו שמי זו חתימתי \העתקם לידי קב"ט העירייה או כל נציג אחר מטעם העירייה בעניין. 

 ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור

. . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . 

. . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי 

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

_______________________ 

 , עו"ד                                          
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

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

 

 לכבוד

 עיריית יבנה

עברייני מין במוסדות מסוימים,  הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של

 2001 -תשס"א 

הנני הח"מ, _______________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק  .1

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

 . 18/2021החוק(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'  -

__ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי הנני הח"מ,_________________________________ .2

בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, 

ובין באמצעות קבלני משנה, ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי 

ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר 

לעבודה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר  המועמד

 וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 

הנני הח"מ,_______________________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות  .3

החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות 

 ור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. החוק, לשמ

  חתימת המציע:

 _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           

 הריני לאשר בזאת כי:  

 _   ______________________   _______________________ 

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

 בדרישותיה.

 חתימת עו"ד:

     _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת                                                   תאריך  שם        עו"ד     
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

טופס הסכמה לתנאי המכרז בדבר גובה דמי התקורה ופירוט  -הצעה כספיתט'  נספח מסמך
 ההצעה הכספית בדבר התחיבות להשקעה כספית בכ"א מבתי הספר נשוא המכרז.

 

ר שקראנו את אנו הח"מ ____________________מספר זיהוי __________________ לאח

 חוברת המכרז מצהירים כדלקמן:

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

 

בתקופת  )שנת לימוד( ממקורותיו מדי שנה ת הספריבכל אחד מהמציע מתחייב להשקיע ב .2

)הערה: הסך  להוראות המכרז 50.2בהתאם להוראות ס'  ₪ההסכם ________ 

  ₪( 400,000סך של  עד ה בכ"א מבתי הספר נשוא המכרז בכל שנה הינוהמקסימלי להשקע

תוכניות פדגוגיות לפי  70%למכרז:  50.2לפי הפירוט הבא: יש לפרט בהתאם להוראות ס' 

הפירוטהבא:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

תשתיות פיזיות ע"פ הפירוט הבא:  30%

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  . 

 

מצ"ב כנספח להצהרתנו זאת אישור הועד המנהל לאמור בהתחייבות זאת וכן הצגת  .3

 תחייבותנו זאת. מקורות כספיים לאמור בה

                                                                                             

                             ___________________ 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז                       

 אישור

 

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

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

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

ומטעמה[, המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה 

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                                                                                     

*הערה: ניתן להדפיס נספח זה ע"ג מסמך מטעם המציע ולהוסיף בו פירוט  ובלבד שכל 

הנוסח לעיל יופיע במסמך המוגש. -ההצהרה הנדרשת כאמור לעיל   
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 התחייבויות המציע 'ימסמך 
 

"התיכון הדתי" סמל הספר הדתיים השש שנתיים לבנים )להפעלת בית הספר בכל הקשור 

( ולבנות )"אולפנא לבנות" סמל מוסד ______________( בעיר ___________מוסד

 יבנה אנו מתחייבים:  

 

ובכפוף מציע  בכפוף לכל דין הלהעסקתו הישירה של   בית הספרלהעביר כוח אדם פדגוגי של  (א)

 נוהל הרישוי של משרד החינוך. ל

דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד  בהתאם להוראות כל בית הספרלהפעיל את  (ב)

אינן סותרות את  העירייהככל והנחיות  ,עיריית יבנההחינוך וההוראות המנהליות של 

 הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין .

לשלם את שכרם וזכויותיהם של עובדי ההוראה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם  (ג)

ו עם הארגונים היציגים ובהתאם להנחיות להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר נחתמ

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

 בתימנהל המוסד בהתאם לכללי הכשירות ) תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול את למנות  (ד)

ד מזמן לזמן ע"י משר ותמתעדכנ ןספר על יסודי(, כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שה

 החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין. 

בית במלואם ב ועיריית יבנהרו אליו ע"י משרד החינוך להשקיע את מלוא התקציבים שיועב (ה)

לשיעור התקורה שהוצעה -לולטובת קידום תלמידי הספר ולא לגבות תקורה מעבר  הספר

 על ידינו במכרז.

על ידי משרד החינוך לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה לא  (ו)

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

  .חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים

של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים  בית הספרהרשמה ל לא למנוע או להגביל בכל דרך (ז)

,.בכפוף  1988–ך מיוחד, תשמ"חלתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינו

 .לכל דין

 ת משרד החינוך. להעניק  הנחות בתשלומי הורים  על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיו (ח)

 

_________________________________. 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז     

 

 אישור

 

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

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 ומטעמה[, 

כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ולאחר שהזהרתיו/יה

 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 המציע הצהרה בדבר ניסיון -מסמך יא'
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

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

 -ממ"דיסודי רותי הפעלת בתי ספר על להלן פירוט ניסיון המציע במתן שי

ישוב  מס'

 ומוסד

מס' 

התלמידים 

 מוסדב

מהות בית 

  -הספר

 ישיבה/אולפנא

תקופת 

ההפעלה 

)לציין 

שנות 

 לימוד(

תיכון 

שש  /

 שנתי

לציין האם 

מדובר בבית 

ספר עם 

מגמות: 

טכנולוגיות 

ו/או 

 אומנויות.

 

שם איש 

קשר 

וטלפון של 

 המוסד

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5        

זו את רישיונות ההפעלה של בתי הספר שצוינו בטבלה לעיל הכוללים  על המציע לצרף לטבלה

 את מספר התלמידים בכל מוסד.

זה ע"ג דף לוגו של  בנספח הערה: ניתן להקליד טבלה זאת בהתאם לנוסח המדוייק המופיע

 המציע וכן להוסיף שורות לטבלה. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 ________ 

 החתימ         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 

____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 פניי.התצהיר לעיל וחתם/מה עליו ב

_______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                             
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 חוזה התקשרות –' יבמסמך 
 

 הסכם לניהול והפעלת 

(  ולבנות 470377בתי הספר הדתיים השש שנתיים לבנים )"התיכון הדתי" סמל מוסד

 ( בעיר יבנה  410076)"אולפנא לבנות" סמל מוסד 

 

 שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _____ שנת ______

 

 

 עיריית יבנה בין:

 כתובת  

 טל': __________ ; פקס: __________ 

 דוא"ל:____________________ 

 "(העירייה)להלן: " 

 

 

 

 בע"מע.ר./ ____________________  לבין:

 ח.פ_______________ 

 כתובת: ___________________ 

 _________ ; פקס: _______________טל: ____ 

 דוא"ל:________________ 

 "(המפעיל)להלן: "

 

 

בתי הספר הדתיים השש שנתיים להפעלת  18/2021 פרסמה מכרז מס'  העירייהו  הואיל

( ולבנות )"אולפנא לבנות"  470377 לבנים )"התיכון הדתי" סמל מוסד

 ;"(המכרז)להלן: "( בעיר יבנה.  410076סמל מוסד 

 

והמפעיל ביצע את כלל הבדיקות הצריכות על ידו והגיש הצעתו למכרז, והצעתו   והואיל

 ;העירייהנבחרה ע"י 

 

בתי הספר הדתיים השש  ובהתאם לתנאי המכרז המפעיל יפעיל וינהל את   והואיל

( ולבנות )"אולפנא  470377שנתיים לבנים )"התיכון הדתי" סמל מוסד

, "בתי הספרו/או  בית הספר)להלן: " בעיר יבנה (410076לבנות" סמל מוסד 

בכל מקום בהסכם זה בו רשום בית ספר הכוונה לכ"א מבתי הספר נשוא מכרז זה, 

, למעט העובדה שבהסכם חובה על המפעיל לנהל את שני בתי ללא אבחנה בינהם
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

, הכל בהתאם לאמור בהסכם זה ב"( החל משנת הלימודים תשפ"ספר במקביל

 רה הקבועים בו; בתנאים ובתמו

 

 לפיכך, הותנה הוצהר והוסכם כדלקמן:

 

 מבוא .1

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 הכותרות בהסכם נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.2

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואלו הם: .1.3

 

 .ותק ודרגה )יצורף אחר הזכיה(רשימת עובדי בית הספר לרבות פרטי ו - 1נספח  .1.3.1

 רשימת ציוד בבית הספר )יצורף אחר הזכיה(. - 2נספח  .1.3.2

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים. -  3נספח  .1.3.3

 הצעת המפעיל. -4נספח  .1.3.4

 .קיום חוזהנוסח ערבות  -  2נספח ג' 1.3.5

 

 בית הספר .2

 

 הסכם זה הינו להפעלת בית הספר כהגדרתו לעיל. .2.1

 

כי למפעיל תהיה הבעלות בכל הקשור לחטיבות  למניעת ספק מצהירים בזה הצדדים .2.2

העליונות בבית הספר בלבד, כפי שנגזר מהנחיות התפעול של משרד החינוך, ובכל הקשור 

, והמפעיל יהיה עירייהלחטיבת הביניים, נשארת הבעלות בידי משרד החינוך ו/או ה

 המנהל והמתפעל של חטיבת הביניים.

 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל .3

 

 ל מצהיר ומתחייב כדלקמן:המפעי

 

את כל המידע הרלוונטי לו לביצוע  העירייההמפעיל מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן  .3.1

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

כי קרא את מסמכי המכרז וההסכם )על נספחיו(, הבין את תוכנם וכי קיבל את כל  .3.2

 ההסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע השירותים כאמור.

 

ותו כוח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון והציוד הדרוש לשם הפעלת בית כי ברש .3.3

הספר וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו המפורטים לעיל 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 ולהלן.

 

כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים, על פי כל דין ו/או  .3.4

ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכי הם יישארו בהתאם לדרישות חברת הביטוח ל

 בתוקף במשך כל תקופת חוזה זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן.

 

כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבה ואיכותה של הפעלת בית הספר וכל יתר  .3.5

 התחייבויותיו על פי חוזה זה חלות עליו בלבד.

 

, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה .3.6

חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה, 

תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם הפעלת 

 בית הספר.

 

"בעלות"( כדי לקבע זכויות  כי אין בכוונת האמור בהסכם זה )לרבות בשימוש במונח .3.7

 קנייניות או אחרות, במקרקעין ובמבני בית הספר על חטיבותיהם.

 

המפעיל מתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנהליות  .3.8

 העירייה, ככל שהנחיות העירייהוהפדגוגיות של משרד החינוך וההוראות המנהליות של 

שכן במצב כזה גוברות הנחיות  ,שרד החינוך ו/או כל דיןאינן סותרות את הנחיות מ

 .המשרד והדין

 

המפעיל מתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד  .3.9

והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי,  1949–חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט

וחו, ובהתאם להוראות כל דין והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכ 1953–תשי"ג

החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר 

, על פי כל דין ובכלל זה הסכמים )אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן -)לעניין שכר 

קיבוציים, הסדרים קיבוציים, והנחיות משרד החינוך, התקפים והחלים, וכפי שיעודכנו 

 .ו ישונו מזמן לזמןא

 

הספר ממקורותיו מדי שנה סך של ________  יבתכל אחד מהמפעיל מתחייב להשקיע ב .3.10

 לתשתיות פיזיות . 30%-יוקצה לתוכניות פדגוגיות ו 70%מתוך הסכום הזה .  ₪ 

 

המציע מתחייב להקצות בפועל שעות הוראה בהתאם להנחיות של משרד החינוך אך לא  3.11

הידוע והעתידי של משרד החינוך בכפוף להנחיות של משרד מהתקן   94%-מ-פחות מ

  החינוך

 העברת בעלות / שינוי שם /רישיונות .4
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

שמעות מונח זה במשרד עם חתימתו של הסכם זה ידאג המפעיל להעברת "הבעלות" )כמ .4.1

אליו, לרבות מילוי כלל הטפסים והגשת בקשה מתאימה  מהעירייההספר  החינוך( בבתי

 ין וכן לקבלת רישיון לקיום בית ספר על שמו. למשרד החינוך בעני

 

הספר למשרד  תיהמפעיל מתחייב להיערך להגשת הבקשה להעברת הבעלות בב .4.2

 החינוך בהתאם למועדים שיקבעו על ידי משרד החינוך בעניין זה. 

 

מתחייבת בזה להודיע למשרד החינוך על התקשרותה בהסכם זה, ועל העברת  העירייה .4.3

, לבקשו להעביר את  )בנים( ואולפנה )בנות( מפעיל, כישיבה תיכוניתהספר לניהול הבתי 

לחטה"ב ולחטיבות העליונות, המשולמים הספר,  תיומרכיבי תקצוב ב"סמל המוסד" 

 ישירות למפעיל.  –בגינו 

 

כמו כן, המפעיל ידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים ממשרד החינוך לצורך פתיחתו  .4.4

לפי הסכם זה( ולצורך  -)או כל שנה אחרת בתש"פהספר בשנת הלימודים  תישל ב

 הפעלתו במהלך השנה כאמור. 

 

הספר ו/או לא יגיש  תיבמידה והמפעיל לא יגיש בקשה לקבלת רישיון להפעלת ב .4.5

ספר ו/או לא יעשה בכלל ו/או  להגיש לשם קבלת אישור להפעלת בתי מסמכים שעליו

 לעיל 4.1האישורים כאמור בסעיף במועד את כל הפעולות הדרושות לקבלת הרישיונות ו

רשאית לחלט את ערבות הביצוע שהפקיד  העירייה, תהיה לשני בתי הספר נשוא מכרז זה

 המפעיל.

 

עד ליום נשוא מכרז זה הספר  יתשני בלא נתקבל מאת משרד החינוך רישיון הפעלה ל .4.6

רשאית לפעול כמפורט להלן, לפי שיקול דעתה המלא  העירייה, תהיה 1.8.2021

 והמוחלט:

 

 או עד למועד מאוחר יותר. 15.8.2021להאריך את המועד לקבלת הרישיון עד ליום  .4.6.1

 למסור למפעיל הודעה בכתב בדבר ביטולו של הסכם זה. .4.6.2

הודעת ביטול כאמור ברישא לסעיף זה, לא יהיה המפעיל זכאי  העירייהמסרה 

ה, ובחתימתו על הסכם זה עיריייצוי ו/או להחזר הוצאות כלשהו מהלתשלום ו/או לפ

מוותר המפעיל על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה לתשלום ו/או פיצוי ו/או החזר 

הוצאות, כאמור. היתה סיבת אי קבלת הרישיון בשל התנהלות המפעיל, תהא 

 רשאית לממש את ערבות הביצוע. העירייה

 

 כללי -הספר  תיהפעלת ב .5

 

הספר בהתאם לאמור בכל דין ו/או נוהג ו/או כללים  תיהמפעיל יפעיל וינהל את ב .5.1

מקצועיים ו/או חוזרי מנכ"ל הקיימים והתקפים וכפי שיהיו מעת לעת, במסגרת הפעלת 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 מוסד החינוך.

 

וינוהל על ידי המפעיל ברמה גבוהה במרב הקפדנות, ברמה מקצועית  והספר יופעל תיב .5.2

 אמנות, בדייקנות ובמומחיות.גבוהה, ביעילות, בנ

 

הספר תבוצע על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים  המפעיל מתחייב כי הפעלת בתי .5.3

 בהפעלת בית ספר.

 

הספר וישתתף תי או מי מטעמה בכל הנוגע להפעלת ב העירייההמפעיל ישתף פעולה עם  .5.4

 ובמידת הצורך. העירייהה, לפי דרישת עירייבכל ישיבות ה

 

ו/או מנהל מחלקת  העירייהו/או גזבר  העירייה, לבקשת ראש עירייהימסור להמפעיל  .5.5

ימים מיום הדרישה,  7החינוך ו/או מי מטעמם, כל דיווח שיתבקש על ידם, זאת תוך 

 לרבות דו"חות כספיים, תכניות עבודה וכיו"ב.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, יכללו תחומי האחריות של המפעיל את הנושאים  .5.6

 באים:ה

 

 .חינוך ותפעול בית הספר 

 .פיתוח תכניות לימוד ופרויקטים חינוכיים 

  .ניהול השתלמויות 

  .מנהל משאבי אנוש 

  .מינהל כספים 

  .מינהל לרכש ולנכסים 

  .תכנון ביצוע וניהול הצטיידות 

  .ניהול שירותי מחשב ותקשורת מחשבים לצרכים פדגוגיים ומנהליים 

  .ניהול אחזקת בית הספר 

 בבית הספר( ול וייעוץ לאירועיםניה( . 

 .חינוך חברתי וטיפוח מועצות תלמידים 

 

 

ה עירייו/או מי מטעמה על מגמות בהפעלת בית הספר; וכן ידווח ל עירייההמפעיל ידווח ל .5.7

 תיבמי מו/או מי מטעמה על כל התפתחות בלתי צפויה או שאירעה בפועל בנושא הפעלת 

)יש לדווח במקרי אלימות ת בכל מקרה אלימות הספר מיד עם היוודע לו עליה, לרבו

חריגה כלפי תלמיד או מבוגר וכן במקרה של נזק שאינו פעוט ערך למבנה או לציוד של 

הספר  מי מבתי בבית הספר ולרבות ל/בחצר בית הספר ודרכי הגישה הסמוכים אליו( 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 ו/או סביבתו.

 

ם הרלוונטיים לשם המפעיל יפעל לקבל את כל האישורים הנדרשים מאת כל הגופי .5.8

תסייע במגבלות יכולתה בידי המפעיל לקבלת האישורים  העירייההספר.  בתיהפעלת 

 לפי כל דין.

 

 הספר פעילות פוליטית או מפלגתית. ילא תעשה בבת .5.9

 

הספר פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח, למעט כזו המותרת עפ"י  יתלא תעשה בב .5.10

 בכתב.מראש ו העירייהדין ולאחר קבלת אישור 

 

אולפנא  -המפעיל יפעיל את בתי הספר תוך שמירה על אופיים וציביונם של בתי הספר .5.11

לבנות וישיבה תיכונית לבנים, תוך הקפדה על קבלת כל בני העיר אשר יתחייבו לעמוד 

בהוראות תקנון בית הספר. תקנון בית הספר ישונה אך ורק בהסכמת הוועד המנהל 

 כהגדרתו להלן. 

 

 

 י וחינוכיניהול פדגוג .6

 

הספר. מתכונת זו תגובש תוך  יתמתכונת החינוכית של בהמפעיל יהא אחראי על גיבוש ה .6.1

 תיותיאום עימה, בחינת הצרכים הקיימים, ערכי קהילת ב העירייהקיום דיאלוג עם 

 הספר ובכפוף לנוהלי משרד החינוך. 

 

 המפעיל יציג את המתכונת החינוכית לאישור הוועד המנהל. .6.2

 

הספר יהיה בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל  וטף הפדגוגי והמנהלי של בתיהול השהני .6.3

, בכפוף להוראות הרשויות הממלכתיות הרלבנטיות, ובהתאם עירייהבתיאום עם ה

 להחלטות הוועד המנהל.

 

הספר על ידי המפעיל, יהא  תיהחל מיום תחילת שנת הלימודים בה תחל הפעלת ב .6.4

 תימקצועית לכל המחלקות והמגמות של ב המפעיל אחראי וידאג להבטחת הוראה

הספר, המורים והמדריכים, תי הספר, ויפקח על ביצוע תכניות הלימודים ע"י הנהלת ב

 הכל בהתאם לתכניות המאושרות ע"י משרד החינוך.

 

הספר תופעלנה המגמות שתיראנה ראויות בעיני הצדדים, בכפוף  יתמוסכם כי בב .6.5

וף למספר התלמידים בפועל ובכפוף לקבלת אישור לאישורן על ידי הוועד המנהל, בכפ

מאת רשויות הפיקוח במשרד החינוך. המפעיל ידאג לאבזור וציוד מגמות הלימוד על פי 

 הוראות משרד החינוך ובכפוף לתקציבים שברשותו )כולל מעבדות(. 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

הספר יהיו על פי היקף השעות המוגדרות בתכנית הלימודים של  ישעות הלימוד בבת .6.6

החינוך. שעות לימוד נוספות, שאינן בתכנית הלימודים, יינתנו ע"פ תקציב בית משרד 

המציע מתחייב להקצות בפועל שעות הוראה בהתאם להנחיות של משרד החינוך  הספר.

מהתקן הידוע והעתידי של משרד החינוך בכפוף להנחיות של   94%-מ-אך לא פחות מ

 . משרד החינוך

 

דגוגיים של ביה"ס יהיו נתונים בידי המפעיל ויבוצעו מוסכם כי הליווי וההנחיה הפ .6.7

 ה.עירייבפיקוח משרד החינוך ובשיתוף עם ה

 

כמו כן, יפעל בהישגי התלמידים מידי שנה. פעל לצורך השגת עליה מתמדת יהמפעיל  .6.8

לשיפור האקלים החינוכי והחברתי, לרבות פעולות למניעת אלימות ושמירה על רכוש 

 פר, מיגור תופעת ההעתקה ודאגה לשמירה על טוהר הבחינות. התלמידים ורכוש בית הס

 

המפעיל ידאג להעצמת איכות המורים ושיפור דרכי ההוראה, יקפיד על תהליכי העבודה  .6.9

 ועבודת צוות וידאג להשתלמויות מורים. 

 

 המפעיל ידאג לקיומה וביצועה של התכנית השנתית תוך דיווח לוועד המנהל.   .6.10

 

בצע הערכה, מדידה ובקרה של הישגי בית הספר, בתקופת קיומו המפעיל יהא מוסמך ל .6.11

בנתונים אלו לרבות הגשת  בהתאם לדרישות העירייה העירייהשל הסכם זה ויעדכן את 

 דוחות לגבי הישגי הבגרות בכל מועד.

 

ה מידי שנה סיכום שנתי לגבי בית הספר, ובו עירייהמפעיל יגיש לוועד המנהל ול .6.12

ים והתלמידים, רמת ההישגים, הערכה פדגוגית ומנהלית של התייחסות לנתוני המור

 בית הספר, לרבות בהשוואה לשנים קודמות.

 

 הוועד המנהל ומנהל בית הספר .7

 

 הספר: כ"א מבתייקימו וועד מנהל ל העירייההמפעיל ו

 חברי ועד. 6הוועד המנהל ימנה  .7.1

 

עתה. מטעם המפעיל: נציגי מועצה לפי שיקול ד 3ה: עיריימטעם ה –בוועד המנהל יכהנו  .7.2

 נציגים כדלקמן: איש כספים, ושני עובדים נוספים קבועים מטעם המפעיל.  3

 

 או מי שהוסמך על ידו. העירייהיו"ר הוועד המנהל יהיה ראש  .7.3

 

מנהל בית הספר וכל צד ג' אחר )לפי שיקול דעתו של הוועד המנהל( יוזמנו להשתתף  .7.4
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תתפים אחרים לא תהיה זכות הצבעה בישיבות הוועד המנהל. למנהל בית הספר ומש

 ומעמדם של אלו יהא כשל משקיפים.

 

חברים ובלבד שבין הנוכחים יהיו נוכחים לפחות שני נציגי  3המניין החוקי בישיבה הוא  .7.5

 ונציג אחד מטעם המפעיל. עירייה

 

ימים, ובמועד הנדחה תהיה  7-נציגים כאמור, תידחה הישיבה ב 3ככל שלא יהיו נוכחים  .7.6

אחד  עירייהחוקית בכל מספר של משתתפים, ובלבד שבישיבה ישתתף נציג  הישיבה

 לפחות.

 

 לכל נציג בוועד יהיה קול אחד בכל הצבעה. .7.7

 

החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות. היה ובנושא מסוים יהיה שוויון בקולות  .7.8

 תכריע דעתו של יו"ר הוועד.

 

או ועדות למטרות מוגדרות מראש.  הוועד המנהל יהא רשאי למנות מבין חבריו ועדה .7.9

 סיכומי ועדה כזו והמלצותיה יובאו להכרעת הוועד המנהל.

 

 תפקידי הוועד המנהל יהיו כדלקמן: .7.10

 

לרבות התקציב השוטף ותקציב  –בית הספר כ"א מאישור התקציב של  .7.10.1

 הפיתוח, וקבלת החלטות על עדכונו לפי הצורך.

 וף להנחיות משרד החינוך.ביה"ס, בכפכ"א מקביעת המתכונת החינוכית ל .7.10.2

לכ"א מבתי הספר קביעה ואישור המדיניות ותוכנית העבודה הבית ספרית  .7.10.3

ובכללה: תכנית הלימודים, קביעת מסלולים ומגמות, שינויים משמעותיים 

בבית הספר, פתיחת כיתות ייחודיות, תכניות מרכזיות הפועלות בבית הספר 

 וכד'.

ר, הכנסות והוצאות, פעמיים בשנה, הספ יבתמ כ"א  קבלת דיווח על תקציב .7.10.4

תוך השוואה בין התכנון לבין הביצוע, קיום דיון וקבלת הכרעה בהתאם 

 פעמיים בשנה. –לדיווח 

ה, באופן עירייתכנון משותף וכולל של מערך הכוונת התלמידים בתחומי ה .7.10.5

הספר ואת  יבתמ כ"א ההולם את מדיניות המפעיל, ההולם את צרכי קהילת

 החינוך.הנחיות משרד 

כל נושא הנובע מהעניינים המפורטים לעיל ואשר ייקבע על ידי הוועד המנהל,  .7.10.6

ובלבד שלא יחרוג מהוראות משרד החינוך לאותו עניין. אין בכל האמור לעיל 

הפדגוגית של בית הספר, בהתאם להוראות  העירייהבכדי לפגוע בסמכויות 

 הנוהל של משרד החינוך.

 הספר. יבת יהלדיון בדיווחים שיתקבלו ממנ .7.10.7
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בית הספר ו/או כ"א מקבלת דו"חות מדידה, בקרה והערכה של פעילויות  .7.10.8

 הישגי התלמידים.

בית הספר/ מסלולי לימוד/ מקצועות כ"א מדיווח ו/או החלטה על המגמות ב .7.10.9

 . נשוא הסכם זה הספר יבתכ"א מלימוד ב

ת ניהול מערך שיווק ויחסי ציבור לבתי הספר, חינוך חברתי, טיפוח מועצ .7.10.10

 תלמידים. 

המפעיל לא יפעיל תל"ן או כל תוכנית נוספת מעבר לאגרה הבסיסית ללא  .7.10.11

 אישור מראש ובכתב מאת העירייה. 

 

 העירייהיחייבו את  העירייההחלטות הוועד המנהל המטילות חיובים כספיים נוספים על  .7.11

ת ובהתאם להוראות פקוד עירייהעל ידי בעלי זכות החתימה בבכתב במידה ואושרו  רק

 )נוסח חדש(. העיריותהעיריות )נוסח חדש( ופקודת 

 

הוועד המנהל יתכנס פעמים בשנה לפחות )ייתכנו ישיבות נוספות לדרישת ראש הוועד  .7.12

הממונה או מנהל מחלקת החינוך(. ישיבה אחת תיערך בחודשים ינואר או פברואר 

לימודים במסגרתה יוצג התקציב לשנת ה  1.5וישיבה שניה תיערך לא יאוחר מיום 

, לאחר שימונו חברי הוועד על ידי בשנת ההפעלה הראשונה עפ"י הסכם זה הבאה.

מועד לפגישתו הראשונה של הוועד, ובלבד  העירייההצדדים כמפורט לעיל, תקבע 

תהא אחראית  העירייה. ביום לפחות טרם תחילת שנת הלימודים תש"פ 30שתתקיים 

יום לפחות לפני  14הראשונה של הוועד,  לשלוח למפעיל הודעה בכתב על מועד הפגישה

 מועד הפגישה.

 

)חובה מינוי שני  הספר תעשה בהסכמה של שני הצדדיםכל אחד מבתי בחירת מנהל ל .7.13

, בהתאם לנוהלי משרד החינוך . למען הסר ספק , מובהר בזאת כי  מנהלים נפרדים(

חייבים מועמד הספר ייבחר בהתאם לכללי הכשירות ) תנאי הסף המכל אחד מבתי מנהל 

בניהול בית ספר על יסודי ( כמתחייב מהוראות משרד החינוך כפי שהם מתעדכנים מעת 

לעת ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין ,לרבות ביצוע הליך מכרזי לבחירת 

בכפוף לאישור ודרישות משרד החינוך. הרכב ועדת הבחינה ייקבע  מנהל בית הספר,

הרלוונטי במשרד החינוך, שימונו ע"י מנהל/ת המחוז הרלוונטי  בתיאום עם מנהל המחוז

במשרד החינוך. ההרכב יכלול שני נציגים מטעם משרד החינוך, שימונו ע"י מנהל/ת 

 המחוז . יובהר כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י משרד החינוך.

 

נו דיווח מפורט בנוגע לייעוד המפעיל מתחייב כי הוועד המנהל של בתי הספר, יקבל ממ .7.14

 השל כללי משאבי בתי הספר, מכל המקורות הכספיים. 

 

המפעיל יגיש לוועד המנהל מדי שנה סיכום שנתי לגבי כ"א מבתי הספר, ובו התייחסות  .7.15

לנתוני המורים והתלמידים, רמת ההישגים ביחס לתכנון, הערכה פדגוגית, מנהלית של 
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 קודמות. ה לשנים אלרבות בהשוו בתי הספר

 

העירייה תקבל ממנהלי בתי הספר במהלך השנה דוחו"ת לגבי בתי הספר שייתנו תמונת  .7.16

מצב עדכנית לגבי רמת הציונים, והערכה פדגוגית של רמת בית הספר לרבות דו"ח 

 השוואה לשנים קודמות, החומר יידון במסגרת הוועד המנהל. 

 

 

 התקציב .8

 

יל הצעת תקציב שנתי כולל של בית הספר. בכל שנה קלנדרית, יערוך המפע1.5עד יום  .8.1

התקציב השנתי יכלול את כל ההכנסות הצפויות לשנת הלימודים, לרבות ההכנסות 

הצפויות להתקבל ממשרד החינוך וההשקעות אותן מתכנן המפעיל להשקיע בכל שנה 

וכן את כל ההוצאות הצפויות, לרבות שכר המורים וצוות עובדי המנהלה ותחזוקת 

 בית הספר. המבנים ב

יום לפני  45יתבצע האמור בסעיף זה לעיל עד  בשנת ההפעלה הראשונה עפ"י הסכם זה,

 תחילת שנת הלימודים, לכל המאוחר.

 

הצעת התקציב תהא טעונה אישור של הוועד המנהל, ועם אישורה על ידי הוועד המנהל  .8.2

 תהא הצעת התקציב מחייבת את המפעיל והוא יפעל על פיה.

 

היה ויווצר  י לשמור על איזון תקציבי שוטף בהפעלתו של בית הספר.המפעיל אחרא .8.3

גירעון בתקציב כתוצאה מהפעלת המוסד החינוכי על ידי המפעיל, יישא המפעיל בעצמו 

 ולבדו בגירעון זה.

 

 בחודש אוגוסט שלאחריו. 31בחודש ספטמבר ותסתיים ביום  1-שנת תקציב תחל ביום ה .8.4

 

כולל את כל הפעולות  –, ניהולו ואחזקתו של בית הספר התקציב השנתי הדרוש להפעלתו .8.5

 "( יהיה מהמקורות הבאים:התקציב השנתישתידרשנה בכל שנת תקציב )להלן: "

 

 תקציבים ממשלתיים ובכללם תקציבי משרד החינוך וכל תקציב ממשלתי אחר. .8.5.1

השתתפות הורים/תלמידים בהתאם למגבלות הקבועות בחוזרי המנכ"ל של  .8.5.2

 משרד החינוך.

 תשלומים אחרים הנגבים על ידי בית הספר )כגון: אגרת בחינות בגרות(. .8.5.3

השקעות שיבצע המפעיל, בהתאם לשיקול דעתו, תוך בחינת הצרכים  .8.5.4

והמשאבים הקיימים, ובלבד שסך ההשקעות לא יפחת מזה אשר המפעיל 

 התחייב אליו בהצעתו.

 תרומות ותמיכות. .8.5.5

די המפעיל שלא בשעות פעילות כספים הנובעים מהפעלת מבני בית הספר על י .8.5.6
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 בית הספר כאמור בהסכם זה.

למען הסר ספק, הפעלה של מתקני ומבני בית הספר לרבות, אולמות ספורט 

 העירייהוכיו"ב שלא בשעות פעילות בית הספר, תבוצע על פי מדיניות 

 ובאישורה. 

 

ת בית תעשה כמיטב יכולתה על מנת שהכספים המפורטים לעיל יועברו לרשו העירייה .8.6

 הספר.

 

להעמיד לטובת המפעיל את מלוא  העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת  .8.7

התקציבים אשר יתקבלו מכל מקור שהוא באופן ייעודי לבית הספר ולמטרות אשר לשמן 

מתחייבת להעביר למפעיל את השתתפותה  העירייההועמדו הכספים כאמור. בכלל זה, 

השתתפותה בבתי הספר בבעלותה, ובכל מקרה בסכומים שלא  בעלויות החינוך, בהיקפי

במימון השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בית  העירייהיפחתו מהשתתפותה של 

הערה: בכל הקשור לתקציבי שעות משרד החינוך תינתן  הספר, לו היה מופעל על ידה.

מהשעות  94% למפעיל גמישות תקציבית לפיה המפעיל יהא רשאי להקצות לכל הפחות

 ות ע"י משרד החינוך. צהמוק

 

 השתתפות העיריה בתחום הפדגוגי 

הקצאת שעות לימוד נוספות בחטיבה העליונה עבור  בגיןתשתתף בהוצאות  העיריה .8.8

השלמת תקן בכיתות קטנות לאור דרישת חובת הזכאות. תוספת השעות מעבר לתקן 

תהיה שותפה לקביעת תקן  השעות המועבר על ידי המשרד ימומנו ע"י העירייה אשר

 השעות בהתאם לצורך הפדגוגי ובהחלטת הועד המנהל .

 

מבתי הספר עבור  אחד לכללשנה ₪  120,000העיריה תקצה על חשבונה סכום של  בנוסף .8.9

 (שעות תגבור )שעות אפקטיביות

 אחזקה הנהלה ותפעולהשתתפות העיריה בתחום 

 

ה הנהלה ותפעול  שוטף של בתי השתתפות העירייה בהוצאות אחזקמובהר בזאת כי  .8.10

 330לתלמיד חט"ב תושב העיר יבנה לשנה וסך של ₪  600הספר ספר תעמוד על סך של 

כוללת את ההשתתפות   זהלתלמיד חט"ע תושב העיר יבנה לשנה. ההשתתפות בסעיף ₪ 

 כדלקמן: 04.2019לחוזר מנכ"ל  2.6המחושבת של העירייה  במרכיבים הבאים לפי סעיף 

 

ת באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי השתתפו .1

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

תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה  .2

 בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבתי הספר. 
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גביית אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי העירייה מוטלת על האחריות על 

 המפעיל בלבד.

 

לשנה עבור  ₪ 200,000בנוסף הרשות תתקצב את שני בתי הספר )יחד( בסכום נוסף של  .8.11

הוצאות הצטיידות ותפעול לרבות : מערכות מידע ,תקשוב, אחזקה וחומרים, צורכי 

 נים, חומרים וציוד למגמות וכיוצ"ב.משרד, שונות, מעבדות מחשבים, מקר

תישא בעלויות העודפות )ככל שיווצרו( בהעסקת עובדי מנהלה בין העלות בפועל  העירייה .8.12

 בלבדוזאת חלף השלמת תקצוב נורמטיבית  –לתקצוב המתקבל על ידי משרד החינוך 

 (4.19כפי שנדרשת בחוזר מנכ"ל של עלות עובדי המינהל, השירותים והסיוע ) 100%-ל)

המנהלה יכול שיועסקו על ידי המפעיל או על ידי העיריה בהתאם להחלטתה.   עובדי .8.13

   הינו כדלקמן:מנגנון ההתחשבנות  בגין העסקת עובדי המנהלה 

המפעיל  -של המשך העסקת עובדי המינהל בבית הספר ע"י העיריה  במקרה 8.13.1

עובדי  התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך בגין שכר  מלואיעביר לרשות את 

 המינהל.

התקבולים אשר מועברים ישירות למפעיל ממשרד החינוך בגין עלות שכר עובדי 

ימים ממועד העברת הכספים למפעיל ע"י משרד  10מנהל יועברו לרשות בתוך 

 החינוך.

 בית הספר כולם או חלקם ב העברת העסקת עובדי המינהלבמקרה של  8.13.2

עיל את ההפרש בין העלות העירייה תעביר למפ  -מפעיל העסקה על ידי הל

ממשרד החינוך  אשר יתקבלו על ידה בפועל של עובדי המנהלה לבין תקבולים 

העסקת עובדי ככל שתיווצר יתרה חיובית בין עלות  בגין שכר  עובדי המינהל.

 למפעיל ישירות מועברים אשרהמנהלה בפועל  על ידי המפעיל לבין התקבולים 

 יתרת את. המפעיל יעביר לעירייה מנהל בדיעו שכר עלות בגין החינוך ממשרד

 כאמור בסעיף א'. התקצוב

 התחשבנו סופית בנושא זה תבוצע אחת לשנה.

  

העירייה תישא בעלויות תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים  .8.14

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

קופת ההפעלה תישא העירייה בעלות תיקון ליקויי בטיחות שיכיר בהם משרד במהלך ת

החינוך. באחריות המפעיל יהא לתקנם והעירייה תשיב למפעיל את העלויות. על המפעיל 

יהא לאשר עם העירייה מראש ועוד טרם ביצוע התיקון את גובה התשלומים וההוצאות 

במקרה בו התיקון למעט  העירייהיחולו על . תיקוני זיפות גגות ותיקוני מזגנים בעניין

או  לא בשל אחזקה שוטפת או בעקבות שימוש לא נכון/ לא מתאים/ ונדליזם דרשיי

וכן רכישת שהמזגן יצא מכלל שימוש/ נדרש מזגן חדש, במקרים אלו תיקון/ החלפת מזגן 

 תהא ע"י ועל חשבון המפעיל. מזגן חדש 

 

כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד  תישא בעלויות הנגשה פרטנית העירייה .8.15

 החינוך. 
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כאמור לעיל הינה סופית  וכוללת את ההשתתפות המחושבת של העירייה  ההשתתפות .8.16

 כדלקמן: 04.2019לחוזר מנכ"ל  2.6לפי סעיף 

 

ולעדכן את סכומי ההשתתפות ככל שעלויות  העיריה שומרת לעצמה את הזכות לבחון .8.17

ון רכיב הוצאות חשמל ומים לתלמיד עפ"י צריכה בפועל, וזאת אלו יפחתו, לרבות עדכ

התקנת   בין היתר עקב שינוי במספר תלמידים ו/או ביצוע התייעלות אנרגטית כגון

לוחות סולריים וכיו"ב. בחינת סכום השתתפות העיריה כאמור, תבוצע אחת לשנה בתום 

הוצאות החשמל והמים שנת הלימודים, לצורך כך יעביר המפעיל לעירייה את נתוני 

לשנת הלימודים שנסתיימה. ככל שיבוצע עדכון של סכום ההשתתפות לתלמיד, העיריה 

תודיע על כך למפעיל וסכום ההשתתפות המעודכן יחול החל משנת הלימודים שלאחר 

 השנה שנסתיימה.

המפעיל מתחייב להקפיד כי כל התקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ו/או  .8.18

ושקעו במלואם לטובת קידום תלמידי בית הספר וכן, המציע מתחייב ה, יעיריימה

להקצות את כל התקציבים שתוקצבו ע"י משרד החינוך בהתאם לייעודן ובית הספר 

 בלבד, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

אם וכאשר יהיה צורך להרחיב את בית הספר ו/או לשנותו ו/או לבצע בו פעולות אחזקה  .8.19

לגיוס תקציב הפיתוח בעזרת משרד החינוך ו/או מגופים מממנים  ייההעיריסודית, תדאג 

 אחרים, בהתאם לנהלים המחייבים בעניין זה ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

למשרד החינוך דיווח מלא אודות השימוש בכל ה ועירייל המפעיל מתחייב להגיש .8.20

לעיל, וזאת בהתאם להנחיות משרד  8.5התקציב מכל המקורות המוזכרים בסעיף 

 החינוך.

 

יוגש עד סוף ינואר בכל  -המפעיל יגיש לוועד המנהל שני עדכוני תקציב כדלקמן: האחד  .8.21

עד סוף יוני. הוועד המנהל יאשר את עדכוני התקציב, אך יהא  –שנה קלנדרית, והשני 

הנדרשות בו בנוסף, המפעיל יגיש  רשאי לקבל החלטות אודות תיקונים ו/או התאמות

לוועד המנהל פעמיים בשנה דו"חות המסכמים את התקציב המאושר מול התקציב 

 אבקש הסבר "תכנון מול ביצוע". –השוטף 

בקשות למשרד החינוך לקבלת תקציבים, ורישיון הפעלה עבור ביה"ס, יוגשו ע"י  .8.22

 העירייהה. עירייה –ים המפעיל, למעט בקשות שיש להגיש באמצעות הבעלים על המבנ

 תעודכן על כל תקציב שאושר ע"י משרד החינוך.
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מוסכם כי כספי הורים שישולמו יופקדו בחשבון בנק נפרד וינוהלו על ידי המפעיל  .8.23

בהתאם לחוזרי המנכ"ל הרלבנטיים של משרד החינוך. המפעיל מתחייב, לא לגבות 

י משרד החינוך ובהתאם תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על יד

 להוראות הדין.

 

בנוסף לאמור, העירייה תישא בעלות הסעת תלמידים, הזכאים להסעה בהתאם  .8.24

לקריטריונים של משרד החינוך,  ובעלות המאבטחים בבית הספר. התקציב בגין  

ההסעות והמאבטחים "משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים" בהתאמה, יועבר ישירות 

 ולא תישמע שום דרישה או בקשה מהמפעיל בעניין זה. לחשבון העירייה

 

המפעיל לנהל את תקציב בית הספר באיזון . במידה ויווצר גרעון כתוצאה מהפעלת  על .8.25

 בית הספר המפעיל יישא בגרעון זה לבד.

 למנוע ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה: מנתעל  .8.26

 

נצפה מראש ושאינו נובע מהתנהלות  סכום שישלם המפעיל בגין אירוע שלאכל  .8.26.1

המפעיל )ע"פ כל דין, פס"ד, או תיקונים דחופים וכיו"ב, כל נושא אחר שאינו 

בשליטתו של המפעיל( במסגרת תפעול, וניהול בתיה"ס יהיה ע"ח התקציב השנתי 

 של ביה"ס.

החשמל, המים, ארנונה, אגרת ביוב וכיו' יחולו על המפעיל מתקציב בית  חשבון .8.26.2

  הספר.

 

המפעיל יקבע את גובהם של תשלומי ההורים בכפוף להנחיות משרד החינוך כפי שיקבעו  .8.27

מעת לעת, תוך התייחסות להיקף התל"ן, הזנה וכו' ובאופן שלא יפחת מרמת התשלומים 

יקיימו ועדת הנחות משותפת )בוועדה  העירייההנהוגה בבית הספר. כמו כן, המפעיל ו

בכל  בכפוף להנחיות משרד החינוך כפי שיקבעו מעת לעת.ה(, עיריייהיה נוכח נציג של ה

מקרה, מובהר כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות 

 הערה: ס' זה הינו המחייב לעניין תקציב התל"ן. משרד החינוך. 

 

טים עודפים תפעוליים, אם יהיו כאלה, יושקעו בבית הספר וישמשו לצורך פיתוח פרויק .8.28

והמפעיל יהיו רשאים לקזז  העירייהוהשבחת הוראה. בנוסף, מוסכם בין הצדדים כי 

מהעודפים התפעוליים, אם יהיו כאלה, כאמור, את ההשקעות שעשו בבית הספר, 

במימון הגרעון התפעולי, בבינוי, אחזקה, פיתוח וכיו"ב, גם בשנים שקדמו להיווצרות 

 ובהתאם לסדר העדיפויות שיקבע.העודפים, בכפוף לאישור הוועד המנהל 

 

 כל את להעביר כדי החינוך משרד י"ע הנדרשים הסידורים לביצוע יפעלו הצדדים .8.29

 שהדבר אפשרי למפעיל )ככל ישירות החינוך ממשרד ע"לחט ההקצבות המגיעות

 החינוך(. משרד מבחינת
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 תהא רשאית לבקש מרואה חשבון חיצוני מטעמה לבדוק את ספרי המפעיל העירייה .8.30

ביחס לבית הספר וכן את ספרי בית הספר )חשבונות, תקנים, משרות, שעות וכיו'(. 

המפעיל ישתף פעולה עם רואה החשבון וימסור לו כל מסמך שיידרש על ידו. אי שיתוף 

להביא את ההסכם  לעירייהפעולה כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר תאפשר 

בלי שתהא למפעיל כל טענה ו/או תביעה בקשר לכלל סיום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומ

 לכך.

 

לא  ו/או  א הקצאת שעות תקןשתחייבויותיו בנוההיה והתברר כי המפעיל אינו עומד ב .8.31

מחייב בגין למכרז, או  50.2השקעות עליהן התחייב )על פי סעיפיםהעמיד את מלוא 

ות הרשות , תופחת השתתפ(להוראות המכרז 24-ו 23פים מפורט בסעיכתקורה עודפת 

 בשנה העוקבת בסכום הנזקים הכספיים.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב למסור לעירייה, לבקשת הגזברית ו/או  .8.32

מנהלת אגף חינוך בעירייה ו/או ראש העירייה ו/או מנכל העירייה כל דו"ח שיתבקש על 

ישה. לרבות, ימים ממועד הדר 14, וזאת בתוך )למעט מסמכים חסויים ע"פ הדין(  ידם

אך לא רק, דוחו"ת כספיים,חלקיים/ מלאים/ הטבות/ השקעות  וכו'. המפעיל ישלם 

בגין כל יום איחור במסירת כל ₪( )אלפיים ₪  2,000לעירייה פיצוי קבוע מראש בסך של 

 דו"ח, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה אחרים, העומדים לעירייה על פי הדין. 

 

יום,  30דו"ח כלשהו מכח חוזה זה , במשך תקופה העולה על  המפעיל במסירת איחראם  .8.33

ייחשב הדבר להפרה יסודית, של החוזה והעירייה תהא רשאית להודיע על ביטוח החוזה 

באופן מיידי, ולמפעיל לא תהא כל ענה ו/או תביעה נגד העירייה ו/או בקשר לכך ו/או 

 . ובלבד שניתנה התראה למפעיל בכתב בעניין בעקבות זאת

 

 בדי בית הספר וע .9

 

נהליים חטיבה העליונה וכן כל העובדים המידוע למפעיל כי כל עובדי ההוראה ב .9.1

מפעיל מתחייב לקלוט את כל עובדי ההוראה שעבדו ה .העירייהוהסייעות הינם עובדי 

לא  1בהתאם לרשימת העובדים אשר תצורף להסכם כנספח  א"פתשבשנת בבית הספר 

על פי דין ואלו ייחשבו לעובדיו לכל  בהתאם לזכויותיהם 2021למאי , 31יאוחר מתאריך 

דבר ועניין. סעיף זה לא יחול לגבי עובדים שהתפטרו ו/או שעבודתם הופסקה על ידי 

 על פי דין. העירייה

 

החל משנת לימודים תשפ"ב יועברו כל עובדי ההוראה להעסקה הישירה של הזוכה  .9.2

ך וההסכמים הקיבוציים של עובדי בהתאם להוראות נוהל רישוי של משרד החינו

 הוראה.
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 –לנוהל "רישוי ונוהל הכרה  5האמור בסעיף לעיל בהסכם להוראות המפורטות בנספח  .9.3

על  7העברת בעלות מבעלות אחת לשניה בחינוך המוכר שאינו רשמי" לשנת תש"פ סעיף 

 כלל תתי סעיפיו כדלהלן:

הבלעדית של החל מיום העברת הבעלות תהיה הבעלות החדשה המעסיקה  9.5.1

כל המורים שהעסקתם נדרשת לצורך ביצוע הפעילות הבית ספרית. החל 

מיום העברת הבעלות תהיה הבעלות החדשה האחראית הבלעדית לקליטתם 

של המורים הנדרשים לצורך ביצוע הפעילות הבית ספרית, מיונם, הכשרתם 

 קידומם שיבוצם וכיוצא בזה.

ר את כל הזכויות המגיעות להם הבעלות הקודמת תשלם לעובדים בבתי הספ 9.5.2

בגין עבודתם בבתי הספר עד יום העברת הבעלות לרבות שכר והפרשות 

לקרנות השונות לכל תקופת העבודה אצלה והעובדים יועברו ללא כל חוב 

כלפיהם. בכלל זה, תשלם הבעלות הקודמת לכל העובדים פיצויי פיטורין 

העברת הבעלות. פיצויי  המגיעים להם בגין עבודתם בבתי הספר עד למועד

הפיטורין ישולמו בד בבד עם העברת הבעלות. כמו כן, תשלם השלמת פיצויי 

פיטורין במועד העברת הבעלות לכל העובדים, זאת גם אם הם ממשיכים 

 לעבוד במוסד החינוך.

 

להעברה מסודרת של כלל זכויות העובדים לרבות כספים  העירייהמול  המפעיל יפעל  .9.4

לטובתם. המפעיל יבדוק, טרם השלמת העברת הזכויות כי אכן  ירייההעשנצברו אצל 

הופרשו לכל העובדים כלל ההפרשות וניתנו להם כלל הזכויות המגיעות להם על פי כל 

דין לרבות צווי ההרחבה, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכיו"ב, וחלה עליו החובה להודיע 

 הקדם האפשרי. בכתב על כל חוסר בזכויות אשר יימצא, ב עירייהל

 

אין בהסכם זה בכדי לפגוע בזכויות שהיו נתונות לעובדי ההוראה ערב העברת הניהול  .9.5

 בבית הספר לידי המפעיל. 

 

מוסכם כי המפעיל יהיה אחראי להעסקת המורים בחטיבות עליונות ויהיה רשאי עפ"י  .9.6

ם  שיקול דעתו, להעסיק מורים ומדריכים, עובדי מינהל ומזכירות, בהתאם לכללי

 המקובלים במערכת החינוך.

 

לרבות תנאים נלווים, זכויות סוציאליות והפרשות לעיל(  9.6)כאמור בס' שכר העובדים  .9.7

לגמל ולפיצויי פיטורין, ישולמו ע"י המפעיל ישירות מתקציב בית הספר, בהתאם לכל 

 דין ובכלל זה בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. 

 

ימשיכו להיות מועסקים  העירייהית הספר והינם עובדי עובדי הוראה אשר הועסקו בב .9.8

ומעמדם לא ישתנה, כאשר אין בחוזה זה כדי לפגוע בזכויות שהיו נתונות  העירייהעל ידי 

 העירייהלהם ערב העברת הניהול בבית הספר לידי המפעיל, אלא אם נאמר אחרת על ידי 

 עד למועד המעבר כאמור.לעובדים את כל זכויותיהם  העירייהובכל מקרה כזה תשלם 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

ה עיריילסיום העסקתו ב הינה בכפוף המפעיל, להיות עובד  העירייההעברת מי מעובדי  .9.9

על הסדרת כל זכויותיו  העירייהולהעברתו להיות עובד המפעיל, ובקבלת אישור בכתב מ

 בגין תקופת עבודתו ברשות ובגין סיום עבודתו כדין מפוטר.  העירייהמול 

 

, עירייהעיל יהיה מעוניין להעסיק, ומועסקים ו/או שהועסקו בעבר בהעובדים שהמפ .9.10

יועסקו ע"י המפעיל, כעובדים חדשים, ולא תהיינה להם זכויות כלשהן או תביעות 

בגין בתקופת עבודתם שקדמה למועד האמור לרבות בגין תקופת  העירייהכלשהן כלפי 

חתם בין הצדדים, ונוסחו יובא . עניין זה יובהר במפורש בכל מסמך שייעירייהעבודתם ב

 מראש. העירייהלאישור 

 

 

עובדי ההוראה בבתי הספר שהם עובדי משרד החינוך ימשיכו להיות מועסקים ע"י  .9.11

משרד החינוך ושכרם ישולם ע"י משרד החינוך, וזאת במסגרת תקן השעות של בתי 

 הספר.  

 

ים" הנהוגים ערב "השאלת המור-המפעיל רשאי להמשיך את הסדרי "שאילת המורים" ו .9.12

יוער כי אין  חתימת החוזה, ובלבד שההתחשבנות תיערך בין המפעיל לבין משרד החינוך.

 בבית הספר עובדי הוראה המועסקים ע"י העיריה בפנסיה תקציבית.  

 

, כאשר בתיאום עם ארגוני המורים במידת הצורך הבנות/המפעיל ידאג לחתימת הסכם .9.13

הסכם האמור יעגן את זכויות המורים ואת ת/ הבנותהא צד להסכם. ה העירייהגם 

 ההסכמות בין הצדדים כמפורט בהסכם זה, ככל שהדברים קשורים לזכויות המורים. 

 

העסקת עובדים על ידי המפעיל, תיעשה בכפוף לנהלי משרד החינוך ולהמצאת אישור  .9.14

ה משטרת ישראל ע"י העובד, לפיו אין מניעה להעסקת העובד לפי החוק למניעת העסק

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

 

 זה הסכם של תוקפו בתקופת שהיא סיבה מכל עבודתם שיסיימו העירייה של עובדים .9.15

 ד"פס או/ו דין לפי עבודתם סיום עם שונים תשלומים להם לשלם יידרש ואשר המפעיל

 י"ע אושרשת החלטה או/ו ההסתדרות במוסדות מקובלים נהלים או/ו פסק בורר או/ו

 שיעמדו לסכומים מעבר היתרה פריטטית, תשולם ועדה של החלטה או/המנהל ו הוועד

 מתוך הפריטטית, הועדה והחזרי הגמלאות המעביד( בקרן העובדים )חלק לזכות

 .בית הספר תקציב

 

בכל מקרה שהעובדים שנקלטו אצל המפעיל היו בתקופת עבודתם בבית הספר או בחלק  .9.16

במקום המפעיל בכל תשלום  העירייהו/או מעסיק אחר, תישא  העירייהממנה עובדי 

 בלבד. בעירייה שהמפעיל יידרש לשלם עקב סיום העבודה, בגין תקופת עבודתם 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

בית הספר ו/או סיום העסקתו ייעשו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך  מנהלמינוי  .9.17

כי לא ימונה  ולהסכם הקיבוצי הרלבנטי וכן בהתאם להוראות כל דין. מובהר בזאת,

 מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד על ידי משרד החינוך. 

 

ייעשו בתיאום עם הוועד המנהל בהתאם לחוזרי  –מנהל ו/או עובדי הוראה עובדי פיטורי .9.18

שמירת זכויות העובד על פי כל ללתוקף בכפוף מנכ"ל משרד החינוך, ובכל מקרה ייכנסו 

של פיטורי עובדים קבועים ובטרם ביצוע יידע את העירייה במקרה  מפעילה דין.

 הפיטורים.

 

החל משנת לימודים עובדי המנהלה הקיימים בבית הספר ימשיכו לעסוק בתפקידם.  .9.19

תשפ"ב יועברו כל עובדי  המנהלה להעסקה הישירה של הזוכה אלא אם כן  נאמר אחרת 

 העירייהה עובדי מנהלה חדשים יועסקו על ידי המפעיל אלא אם הורתעל ידי העירייה 

מנגנון ההתחשבנות בגין העסקת עובדי המנהלה על ידי העירייה ו/או על ידי אחרת. 

 בכפוף בכל מקרה, פיטורין של עובדי מנהלה ייעשו לעיל.  8.13המפעיל  מפורט בסעיף 

רק פיטורים חריגים של עובדי  .ייה בענייןירויידוע הע שמירת זכויות העובד על פי כל דיןל

לעיון העירייה עם הסבר מפורט ככל האפשר בדבר הנסיבות שהובילו  מנהלה יועברו

 לפיטורים ושמירת זכויות העובד ע"פ כל דין.

 

העירייה לא תדרוש העסקת מורים מעבר לתקן משרד החינוך. המפעיל יקבל החלטות  .9.20

על הקפי משרתם של המורים המועסקים והעירייה לא תישא בתשלום כלשהוא בגין 

 ידה ותיווצר, אלא אם אושרה החריגה ע"י מורשי החתימה לעירייה. חריגה מהתקן במ

 

עובדי מנהל , אשר ימשיכו להיות מועסקים ע"י העירייה יחול נוהל הבא: העיריה  בגין .9.21

 לחודש דוח עלות מעביד בגין עובדי המנהל 7-תגיש למפעיל מדי חודש לא יאוחר מ

על ידה בגין חודש קודם. המפעיל , המועסקים  הנורמטיבים )ע"פ תקצוב משרד החינוך(

יעביר לעירייה את עלות המעביד של העובדים כאמור בניכוי ההשתתפות החודשית של 

)חלק אחד חלקי שנים עשר מהסכום שמצוין בסעיף  9.2העיריה , כפי שמפורט בסעיף 

שבוע לאחר קבלת הדו"ח. אי קיום הוראה זו ייחשב להפרה יסודית -(, לא יאוחר מ9.2

 סכם.של הה

 

ייקלטו להעסקה ע"י המפעיל בלבד.   מנהלה ועובדי סיוע שאינם עובדי עירייה עובדי .9.22

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

, והכל להיות מועסקים על ידה ושכרם של עובדים אלו יקוזז מסך השתתפות העירייה

 .בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל

 

בכל הנוגע להעברת כוח אדם פדגוגי ומנהלי להעסקה ע"י המפעיל, מובהר כי ככל  .9.23
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

שהעובדים מאוגדים, יש לקבל הסכמה של ארגון העובדים היציג, וכן יש לקבוע אחת 

משלוש החלופות לעניין פיצויי פיטורין, כפי שמוסבר בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. )"נוהל 

בחינוך המוכר שאינו  –מקומית לבעלות חדשה / קיימת העברת בעלות בין רשות  –רישוי 

 (."רשמי

 

ה, על פי דרישתה, דוחות מפורטים בגין שעות העבודה המבוצעות עירייהמפעיל יעביר ל .9.24

 בפועל על ידי כלל העובדים ושכר העבודה המשולם לעובדים. 

 

ם תשומת הלב של המשתתפים במכרז מופנית לכך שבמידה ותהליך של העברת העובדי .9.25

 .גתדחה העברת הבעלות לשנה"ל תשפ" 2021למאי , 31כאמור לא יסתיים עד 

 

 

 היעדר יחסי עובד מעביד .10

 

ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי המפעיל ו/או עובדיו ו/או מעסקיו ו/או כל  מוסכם .10.1

בגדר קבלן עצמאי ואין נקשרים בין  העירייההבאים מטעמו ו/או בשליחותו הינם לגבי 

יחסי עובד ומעביד, ואין למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לכל לבינם  העירייה

כל תשלום ו/או זכויות שהן  העירייההבאים מטעמו  ו/או בשליחותו כל זכאות לקבל מ

 על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידיו.

 

בזאת מפורשות כי המפעיל בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות  מוסכם .10.2

לא תישא בכל תשלום או הטבה  העירייההמגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, ו

 כאמור, בכל הנוגע לתקופת העסקת העובדים בידי המפעיל.

 

בתשלום כלשהוא למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לכל  העירייהותחויב  היה .10.3

רגיל לעובד ממעבידיו יפצה מי שבא מטעם המפעיל ו/או בשליחותו, בתשלום המשתלם כ

בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת  העירייההמפעיל את 

תהא רשאית לקזז סכום זה מן התמורה המגיעה למפעיל, לרבות מימוש  העירייהעו"ד, ו

 ערבות הביצוע. 

 

 תלמידי בית הספר .11

 

יתבצעו על פי נהלי  התלמידים לבתי הספר ו/או העברת תלמידים מבתי הספר רישום .11.1

 ובכפוף לכל דין. העירייה

 

מפנה אליו אשר ישובץ  העירייהבית הספר כל תלמיד שמי ממתחייב לקבל ל המפעיל .11.2

בכיתה לפי התאמתו, ובכלל זה המפעיל מתחייב לא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה 

השילוב לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית 



64 
 

 
 
 

 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

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

 

בית הספר מי מלגרוע מהכלליות של האמור לעיל הרחקה לצמיתות של תלמיד מ מבלי .11.3

 תהיה כפופה לאישורה של מנהל מחלקת החינוך.

 

 

 ציוד וריהוט .12

 

והריהוט  עם החתימה על חוזה זה, יערכו הצדדים רשימת מלאי, שתפרט את כל הציוד .12.1

 .2כנספח הספר. רשימה זו תצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ותסומן  בתיהמצוי ב

 

הספר על ידי המפעיל, יועמד לרשותו כל הציוד והריהוט הכלול  תיהפעלת ב תחילתעם  .12.2

 "(, וללא תמורה.as-isברשימת המלאי, כשהוא במצבו באותו מועד )"

 

הספר, מעבר למלאי הקיים, יירכש על פי וריהוט שיידרש לצורך הפעלת בית  ציודכל  .12.3

תכנית הצטיידות וריהוט )במסגרת התקציב השנתי( שתמומן ע״י המפעיל מתקציב בית 

 הספר.

 

להתקין מחשב לתחזק לתקן/ לשדרג ולגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יהא אחראי  מבלי .12.4

 )רכישת מחשבים וציוד במקרה שהתקלקל/ יצא ומקרן בכל הכיתות וחדרי הלימוד

. המפעיל יהא אחראי לציוד ואבזור משימוש או נפתחו כיתות חדשות מעבר לקיים כיום( 

המעבדות. כמו כן, ידאג המפעיל לקיומן של פינות עבודה למורים הכוללות ריהוט וציוד 

 ובכלל זה מחשבים לשימוש המורים )עמדת עבודה הכוללת מחשב למורה(.

 

בבית הספר אשר תאפשר חיבור  יהא אחראי להתקנת רשת אינטרנטית המפעיל .12.5

לאינטרנט בכל בית הספר, המפעיל יהא אחראי להפעלת חדר מחשבים חדשניים לשימוש 

 התלמידים הכולל את כל הציוד הדרוש.

 

יהיה רשאי לנכות את מרכיב ההצטיידות מהכנסות בית הספר ולצוברו במשך  המפעיל .12.6

 ר הוועד המנהל(.מספר שנים למטרת רכישת ציוד לבית הספר )בכפוף לאישו

 

, ככל שיירכש ציוד וריהוט על ידי המפעיל עבור בית הספר יעבור הציוד לבעלות ככלל .12.7

 עם תום תקופת החוזה, או סיומה המוקדם מכל סיבה שהיא, ללא תמורה. העירייה

 

הסר ספק במסגרת הציוד והריהוט כמשמעם לעיל, כלול כל הציוד שנרכש מכל  למען .12.8

 מדובר ב"כספי המדינה", כספי רשות, כספי המפעיל וכיוצ"ב.מקור כל שהוא, בין אם 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

סעיף זה, "רכוש" לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן המחובר למבנה  לעניין .12.9

 והן כזה שאינו מחובר למבנה ולמעט ציוד להנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנה.

 

ת בלבד, שיילקח על ידי לעיל הוא רכוש שנרכש מכספי תרומו 12.9בסעיף  לאמורחריג  .12.10

המפעיל אם תופסק עבודתו ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע למבנה או 

 למקרקעין ולא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית. 

 

בתרומה למפעיל שאיננה מיועדת או "צבועה"  כאמור והרשות המקומית או  ומדוברהיה  .12.11

יינים להשאירה בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים. בדרך של המפעיל החדש יהיו מעונ

 שיפוי המפעיל בגין עלויות רכישת הציוד, בקיזוז הפחת. 

 

לעיל, יפונה מבית הספר   12.10 בבעלות המפעיל בהתאם לאמור בסעיף כל ציוד שיישאר .12.12

כאמור. על אי רצונה בקבלת הציוד  העירייהימים ממועד הודעתה של  3ע"י המפעיל תוך 

רשאית לפנותו בעצמה ולחייב את המפעיל  העירייהלא יפונה הציוד ע"י המפעיל, תהא 

 בגין הפינוי.

 

חובה לממן רכישת ציוד ו/או ריהוט,  העירייהבאמור בסעיף זה בכדי להטיל על  אין .12.13

)רכישה והצורך ברכישת ציוד מאת המפעיל אשר נרכש על ידו כאמור בסעיף זה לעיל 

 .עירייהייקבע באופן בלעדי על ידי המכספי תרומה( 

 

  מבני בית הספר .13

 

בכפוף לתנאי הסכם זה ובתקופת הסכם זה, המפעיל יהיה בעל זכות שימוש בלבד  .13.1

 הספר נשוא המכרז. תיבמקרקעין ובמבני ב

 

הספר ישמשו את המפעיל למטרת  תימובהר, למען הספר ספק, כי המקרקעין ומבני ב .13.2

ולא תהיה לו כל זכות או זיקה לגבי המקרקעין והמבנים ניהול והפעלת בית הספר בלבד 

 כאמור.

  

הספר ובמקרקעין  תיהמפעיל לא יעניק רשות לצדדים שלישיים לעשות שימוש במבני ב .13.3

 מראש ובכתב. העירייההספר ללא אישור  יעליהם בנוי בת

 

ת ו/או לגוף אחר כלשהו דמי מפתח עבור זכו היעיריהמפעיל מצהיר בזאת כי לא נתן ל .13.4

 השימוש במקרקעין ובמבנה בית הספר.

 

 על המבנים והמיטלטלין שבהם. העירייהאין בהסכם זה, כדי לגרוע מזכות הבעלות של  .13.5
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 כל בניה או שינוי במבנים או במקרקעין תבוצע בהסכמת הצדדים מראש ובכתב. .13.6

 

ו/או מי מטעמה לבקר במקרקעין ובמבנה, במשרדיו  לעירייההמפעיל מתחייב לאפשר  .13.7

 תקניו, בכל מועד בו תבחר.  ובמ

 

רשאית להשתמש במבני בית הספר, מבלי לגרום להם נזק, לאחר שעות הלימוד,  העירייה .13.8

תישא בכל הוצאה אשר נדרשת לצורך השימוש האמור, אולם  העירייהובשעת חירום. 

הערה:  במקלט  המשמש את בית  לא תידרש לשלם למפעיל כל תמורה בגין השימוש.

בשעת חירום נעשה שימוש ע"י בר רשות/ צד ג' לצורך בית כנסת. חשבונות הספר אך ורק 

. ויוער כי בתוך סל החשמל והניקיון של המקלט יחולו על בר הרשות )צד ג'( או העירייה

התלמיד שהעירייה תשלם למפעיל נכללו מלוא עלויות החשמל והמים ללא נטרול פעילות 

  אחר הצהריים/ שבתות. 

 

כל להשתמש בעירייה לעיל, המפעיל מתחייב לאפשר ל 13.8ור בסעיף מבלי לפגוע באמ .13.9

אירועים בשנה, ללא כל תשלום למפעיל,  במועדים שתבחר  10-ל אחד ממבני בתי הספר 

 ותודיע למפעיל, והמפעיל לא יוכל לסרב לקיום אירועים אלו מכל סיבה שהיא.

 

נים פוטו וולטאים ליצור תהא רשאית להתקין ולתחזק על גגות בית הספר מתק העירייה .13.10

חשמל, לפי שיקול דעתה המלא ובכפוף לכל דין, ולגבות בעצמה את מלוא דמי השימוש 

 במתקנים.

 

 בכל לעמידתם אחראי ויהא בית הספר מבני ותקינות לשלמות אחראי יהא המפעיל .13.11

 הרלוונטיים האישורים כל את לקבל המפעיל כך על לצורך החינוך, דרישות משרד

 הספר.  בית להפעלת

 

 

המפעיל יהא אחראי לקיום הוראות הבטיחות במבנה בית הספר על פי כל דין ובהתאם  .13.12

, וכן יפעל לקבלת אישורי הבטיחות הנדרשים והצגתם לקב"ט העירייהלהוראות קב"ט 

לחוזר  2.6 עיףהעירייה תישא בעלות תיקוני בטיחות בהתאם להוראות ס. העירייה

את בתי הספר ולבצע את התיקונים כאמור. חובה  מנכ"ל על המפעיל האחריות לתחזק

על המפעיל לאשר עם העירייה מראש )טרם ביצוען( את ביצוע התיקונים וההוצאות/ 

 עלויות בעניין. 

 

 – בלבד העירייה דעתה של לשיקול ובהתאם העירייה מאת אישורים לקבלת בכפוף .13.13

 הנדרשים ירונייםע במתקנים תמורה ללא להשתמש לבית הספר לאפשר תפעל העירייה

 .ספרית-הבית והפעילות הלימודים קיום תכנית לצורך

 

מתחילת  הספר, החלתי ב של שוטפת חשבונו לתחזוקה על לדאוג מתחייב המפעיל .13.14
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

הספר יהיה ברמת תחזוקה  תיהמפעיל מתחייב כי בכל תחילת שנה ב .תוקפו של ההסכם

לעדי, לתחילת הלימודים, ע"פ שיקול דעתה הב העירייהנאותה וראויה לשביעות רצון 

 מתוך תקציב בית הספר.  וכל שיפוץ שיידרש יבוצע

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בסיום כל שנת לימודים, בתקופת חופשת הקיץ )בחודשים  .13.15

 יםכך שהמבנ ותהספר לרבות החצר בתיאוגוסט(, ידאג המפעיל לשפץ את מבנה -יולי

ידאג המפעיל לקבלת כל האישורים יהא מוכן לפעילות בשנה הבאה אחריה ובכלל זה 

השיפוץ כאמור . עירייההנדרשים כגון אישורי בטיחות וכיו' תוך אישורם מול קב"ט ה

)לפי דוח בטיחות, דוח  העירייההספר ובהתאם להנחיות  יתיבוצע מתוך תקציב ב

 תברואה וכיו'(.

 

 יתב של חשמל וכיו' הניקיון, טלפון, תחזוקה, הוצאות בכל לשאת המפעיל מתחייב .13.16

 הספר, ם, מגרשי חניה וכל מתקן ממתקני בתי לרבות אולמות ספורט, מגרשי הספר

 .מתקציב בית הספר

 

בעת פינוי המבנה ע"י המפעיל, מכל סיבה שהיא, לרבות סיום תקופת ההסכם או סיום  .13.17

את המבנה במצב כפי שקיבל אותו  לעירייהתקופת האופציה, מתחייב המפעיל להשיב 

 שהוא תוצאה של שימוש במבנה כבית ספר.  למעט בלאי סביר

 

המפעיל מצהיר בזאת כי ראה ובדק את מבני בתי הספר, וכן מתקני העזר כולל דרכי  .13.18

גישה, וכל כל בדיקה נוספת העלולה להשפיע על הפעלת בתי הספר וההתקשרות בחוזה 

 זה, ומצא אותם תקינים ומתאימים למטרותיהם, והוא משחרר בזה את העירייה מראש

מכל אחריות לטיב המבנה ואופן בנייתו, וכן מצהיר המפעיל כי מסירת בתי הספר 

לחזקתו תהווה ויתור מצידו על כל זכות ברירה מחמת מום ו/או על כל טענות ברירה 

 אחרות למען בגין פגם נסתר. 

 

העירייה תישא בעלויות תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים  .13.19

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

במהלך תקופת ההפעלה תישא העירייה בעלות תיקון ליקויי בטיחות שיכיר בהם משרד 

החינוך. באחריות המפעיל יהא לתקנם והעירייה תשיב למפעיל את העלויות. על המפעיל 

קון את גובה התשלומים וההוצאות יהא לאשר עם העירייה מראש ועוד טרם ביצוע התי

במקרה בו התיקון העירייה למעט בעניין. תיקוני זיפות גגות ותיקוני מזגנים יחולו על 

או  לא בשל אחזקה שוטפת או בעקבות שימוש לא נכון/ לא מתאים/ ונדליזם דרשיי

 שהמזגן יצא מכלל שימוש/ נדרש מזגן חדש, במקרים אלו תיקון/ החלפת מזגן וכן רכישת

 מזגן חדש תהא ע"י ועל חשבון המפעיל. 

 

העירייה תהא רשאית להעביר בית ספר אחד מבין בתי הספר למתחם חדש ו/או אחר  .13.20
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

ומסכים  כךואו לבניין חדש ו/או אחר, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, והמפעיל מודע ל

חם החדש ך ולא יבוא לעירייה בכל טענה ו/או תביעה בעניין זה, בכפוף לכך כי המתכל

ו/או המבנה החדש יהיו ראויים ומוכנים באופן שלם ומלא לצורך הפעלתו של בית הספר 

ובכפוף לקבלת אישור משרד החינוך להפעלת בית הספר במבנה ו/או במתחם החדש 

וף לקבלת שאר האישורים בנדרשים על פי הדין ו/או ע"פ חוזרי מנכ"ל משרד כפוב

למפעיל להשיב לה את המבנים הריקים של בית  הפנים.  העירייה תהא רשאית להורות

 הספר שהועתק למקום אחר, ובהתאם לשיקול דעתה המלא של העירייה. 

 

ר, ו/או המבנים, הן פהעירייה תהא רשאית להעביר דרך המקרקעין עליו מצויים בתי הס

בעצמה והן באמצעות אחרים, צינורות למים, לתיעול, לגז לחשמל ולמטרות אחרות, 

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה לעלות על המקרקעין  ל יהא חייב לאפשר לעירייהוהמפעי

ת ו/או התיקונים הדרושים ודובמבנה/ים ו/או להוציא לפעול את העכנס ליו/או לה

ובלבד שהעירייה תדרג לשפות את המפעיל בגין כל נזק שייגרם, במידה וייגרם, או להשיב 

יהא בכך בכדי להוות הפרעה לפעילותו  את המצב לקדמותו, וכל זאת בתנאי שלא

השופטת של המפעיל ולמהלך העניינים הרגיל של הפעלת בתי הספר, כאשר העבודות 

 שעות מראש.  48המפורטות בסעיף זה תעשנה בתיאום עם המפעיל ותוך מתן התראה של 

כנס בכל עת למבנה ו/או לבתי הספר ו/או למקרקעין ינציג מטעם העירייה יהא רשאי לה

ולהתקין בו מתקנים הדרושים להפעלת המבנה בשעת חירום ו/או לבדוק האם תנאי 

 החוזה מקויימים. 

 

 ניקיון ואחזקה .14

 

הספר, ויבצע את כל העבודות  תיהמפעיל יהא אחראי על ניקיון המקרקעין ומבני ב .14.1

הנדרשות לצורך ניקיונם ואחזקתם השוטפת כך שיעמדו בסטנדרטים גבוהים של ניקיון 

בבתי ספר, בתנאי הבטיחות והתברואה הנדרשים על פי חוזרי מנכ"ל משרד ואחזקה 

לא נשמרים  העירייההחינוך ובהתאם להוראות כל דין. מובהר בזאת, כי ככל שלדעת 

לדרוש מהמפעיל לפעול  העירייהבבית הספר תנאי ניקיון ותחזוקה נאותים, תהא רשאית 

 לניקיון בסטנדרטים נאותים להנחת דעתה.  

 

לות המפעיל לפי סעיף זה, לאחזקה שוטפת כאמור, תעשינה על חשבון התקציב פעו .14.2

 הספר, כהגדרתו לעיל. תיהשוטף של ב

 

 בקרה על ביצוע ההסכם .15

 

 ה.עירייהמפעיל מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו מושא הסכם זה בתיאום עם ה .15.1

 

 לשביעות רצונה המלאה. העירייההמפעיל מתחייב למלא את כל הוראות  .15.2
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 /הסיסמאות כל מידע שתידרש לו וכלהמפעיל מתחייב ליתן לעירייה ו/או למי מטעמה  .15.3

של המפעיל אשר מערכות המנהליות ו/או הפדגוגיות יוזר, לצפיה ישירה של העירייה ב

נשוא מכרז זה, ולשביעות רצון מופעלות בבתי הספר/ במפעיל לשם ניהול בתי הספר 

אחרת  שקיפות מעקב ובקרהנו לעירייה לצורך נתיהעירייה. לשם הבהירות הסיסמאות י

יש ליתן סיסמאות/ יוזר למערכת המשמשת את עמידת המפעיל בחובותיו ע"פ ההסכם.  

 . )גם לאחר תום תקופת ההתקשרות( בית הספר ולמלוא החומרים/ נתונים הכלולים בה

 

 התמורה  .16

 

זה זה ולמסמכי תמורת ביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות המפעיל בהתאם לחו .16.1

מתוך הסכום הכולל של שישה אחוז תקורה בשיעור המכרז, יהיה המפעיל זכאי לגבות 

, לא בלבדהתקציב המתקבל ממשרד החינוך לצורך הפעלת בית הספר לכל שנת לימודים 

   .העירייהכולל תקציבי פיתוח ולא כולל תקציבים המתקבלים מ

 

בגין  ו אך ורק מתקציב משרד החינוךמובהר, למען הסר ספק, כי דמי הניהול ייגב

, תרומות, תשלומי הורים העירייההשתתפות ולא מתקציבי פיתוח,  החטיבה העליונה 

 ו/או כל תמורה אחרת המתקבלת מהפעלת מבני בית הספר.

 

משרד החינוך בגין חטיבת הביניים ובגין י לא תגבה תקורה בגין תקציבי המועברים ע" .16.2

 או בסיס ההפעלה של החטיבה העליונהתוספות שאינן בבסיס התקן 

 

לעיל, כוללים מס ערך מוסף, בשיעור כדין שיהיה בתוקף  16.1, כאמור בסעיף תקורה .16.3

 מעת לעת בתקופת החוזה )ככל שעל העסקה חלה חובת תשלום מע"מ(.

 

תנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב יהיה כולל, קבוע וסופי, ולא ישהתקורה  שיעור 

שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה )לרבות שינוי 

התקורה כאמור כוללת תמורה מלאה וסופית  בשיעור המע״מ( ו/או מכל סיבה אחרת.

ות כמערת בגין כל שירות המטה התפעוליים והפדגוגיים המסופקים ע"י המפעיל לרבו

  וליווי פדגוגי והכשרת מנהלים ועובדי הוראה. סיועמידע, 

 

או תקורות נוספות /למען הסר ספק יובהר כי המפעיל לא יהיה רשאי לגבות עמלות ו .16.4

 מעבר לדמי הניהול.

 

 

 תקופת ההתקשרות .17

 

, או מועד אחר שייקבע לתחילת 1.9.2021הספר על פי חוזה זה תחל ביום  יתהפעלת ב .17.1

 רד החינוך, לפי המועד המוקדם מביניהם.על ידי מש בשנת הלימודים תשפ"
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

עירייה ל״(. תקופת החוזהחוזה זה יהיה בתוקף למשך חמש שנות לימוד )לעיל ולהלן: ״ .17.2

זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את תקופת ההתקשרות ולהאריכה 

דים האחת של שלוש שנות לימודים והשניה של שתי שנות לימותקופות נוספות  עד שתי ב

 עד לסך כולל של עשר שנות לימוד, וזאת בהתאם לרכיבי האיכות הכלולים במכרז זה. ,

הודעה על הארכת תקופת החוזה תימסר למפעיל עד לסוף מרץ בשנה"ל הקודמת 

 להארכה ועל מנת שיוכל להערך בהתאם. 

 

תהא רשאית להביא את ההסכם  העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  .17.3

)בהודעה מראש למפעיל עד לתום חודש מרץ בשנה"ל  ל סיום בתום כל שנת לימודיםלכל

)העברת בעלות  לידי עיריית  הספרבתי , ככל שתחליט על הפעלה עצמית של הרלוונטית(

וזאת מבלי שתהא למפעיל כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, וזאת מבלי לגרוע  ,יבנה(

 להלן. 23.6-ו 23.5, 23.2מסמכותה לפי האמור בסעיפים 

 

עם סיומה של התקשרות על פי הסכם זה, ישיב המפעיל את החזקה בבית הספר על  .17.4

, כשהם במצב בו היו ביום חתימת ההסכם,  עירייהיחידותיו השונות במקרקעין, לידי ה

 למעט בלאי סביר הנובע משימוש רגיל.

 

 בנזיקין  ושיפויאחריות  .18

 

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה  לגרוע מן האמור בהסכם זה, המפעיל מבלי .18.1

ו/או הפסד, ללא יוצא מן הכלל, שיגרמו הוא ו/או כל הפועלים מטעמו, לרבות עובדי 

המפעיל ו/או קבלני משנה של המפעיל ועובדיהם, לתלמידי בית הספר, עובדיו, מבקריו, 

או לצד שלישי /כל צד ג' אחר בבית הספר, לעירייה  ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו

  כלשהו, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם הפעלת בית הספר על פי ההסכם.

 

לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק שייגרם למקרקעין ו/או  המפעיל .18.2

למבני בית הספר ו/או מתקניו ו/או מערכותיו ו/או הציוד המצוי בו בקשר עם הפעלת 

 עיל והבאים מטעמו בו ו/או השימוש בו.בית הספר ו/או פעילות המפ

 

מתחייב לשפות את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  המפעיל .18.3

הוצאה ו/או הפסד )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד העירייה(, 

י שייגרמו לעירייה  כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות המפעיל, על פי ההסכם ו/או על פ

כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה 

 ו/או סעד אחרים.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

המפעיל פוטר את העירייה ו/או עובדיה ומנהליה ו/או אורחיה והבאים מטעמם  .18.4

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לבית הספר ו/או 

הספר ו/או לעובדיו ו/או כל המשמש אותו לצורך הפעילות, ולא תהיה לו לתלמידי בית 

האמור בדבר  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.

 פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

 

 ביטוח .19

 

מתחייב המפעיל לערוך מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  לגרועמבלי  .19.1

  1.9.2021החל מתקופת ההפעלה היינו,  -ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם

וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי 

שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על 

במועד החתימה על ההסכם ימציא המפעיל הצהרה לפיה להלן.  קיום ביטוחים, כאמור

, בהתייחס לתקופת 1.8.2021הוא מחוייב להמציא אישור על קיום ביטוחים עד ליום 

ואילך. הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית ותביא  1.9.2021ההפעלה המתחילה ביום 

 לביטול ההסכם לאלתר. 

 

 ביטוחים בגין עבודות התאמה:

עבודות התאמה בנכס / בבית הספר ככל שיבוצעו עבודות כאמור וכתנאי  צועביטרם  .19.2

לביצוען, ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה , מתחייב המפעיל להמציא לידי העירייה  

לא יאוחר מהמועד הקבוע לתחילת ביצוע העבודות טופס אישור על קיום ביטוחים בגין 

מטעם המפעיל ו/או הקבלן מטעמו. עבודות ההתאמה כשהוא חתום על ידי המבטח 

 דרישות הביטוח יקבעו ע"י העירייה ו/או מי מטעמה בהתאם להיקף ואופי העבודות.

המפעיל יעביר אישור ₪  250,000אולם מוסכם כי בגין עבודות אשר שווין מתחת לסך של 

בגין ביטוחים שוטפים כמפורט להלן בהסכם אשר יכלול את חבותו  ביטוחיםעל קיום 

 ן העבודות. בגי

 

 ביטוחים שוטפים בתקופת ההפעלה:

בכל דרישה מצד העירייה , מתחייב המפעיל להמציא לידי העירייה  לא יאוחר  צורךללא  .19.3

המוקדם מבניהם זה את טופס אישור  –תחילת הפעלת וניהול בית הספר  מחודש לפני

נפרד ממנו  להסכם זה ומהווה חלק בלתי  3כנספח על עריכת ביטוחי המפעיל, המצורף 

"(,  כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו המורשה אישור קיום ביטוחים)להלן: "

 בישראל.

 

וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו  ישובהמפעיל  .19.4
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה .

 

 הבאים:  מתחייב לכלול בביטוחיו את התנאים המפעיל .19.5

בי השיפוי חבהתאם להר המפעיל / ואו העירייה –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  19.5.1

 :  המפורטים באישור הביטוח

"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או תאגידים  19.5.2

 עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל. 

ה  ועובדיה בגין ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העיריי 19.5.3

 בקשר עם מעשה ו/או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה  היה ותוטל עליה אחריות  19.5.4

כמעבידה בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם 

 ההתקשרות. 

את אחריות העירייה  ועובדיה בגין ו/או בקשר ביטוח אחריות מקצועית המכסה  19.5.5

 עם הפרת חובה מקצועית של המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות. 

ביטול חריג אחריות מקצועית בצד  –ניתן לקבל כחלופה לביטוח אחריות מקצועית  19.5.6

 שלישי, כמפורט באישור הביטוח.

 ביטוח תאונות אישיות יערך ככול ולא יערך על ידי הרשות. 19.5.7

כום ההשתתפות העצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ס 19.5.8

 ₪.  100,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה,  19.5.9

 .למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר /הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו 19.5.10

 60לעירייה  הודעה בכתב, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

ואולם אין בכך בכדי לפגוע בזויות  חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל 19.5.11

 . 1981וח התשמ"א המבטח על פי חוק חוזה הביט

כל סעיף בפוליסות המפעיל )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  19.5.12

את אחריות מבטחי המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה  וכלפי 

מבטחיה, ולגבי העירייה  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 

פוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המזכה את המפעיל במלוא השי

העירייה  מבלי שתהיה למבטחי המפעיל זכות תביעה ממבטחי העירייה  להשתתף 

. למען הסר ספק, 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 מבטחי המפעיל מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה  וכלפי מבטחיה. 

קף הכיסוי בפוליסות החברה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של הי 19.5.13

ו/או כל נוסח אחר המקביל  קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

 .אליו
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת   העירייה .19.6

 או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה ./העירייה  והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו

 

רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי ו/או ביטוח  לרכושו במלואו או בחלקו  המפעיל .19.7

ובלבד כי פוטר את העירייה  ו/או מי מטעמה מכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור ו/או 

נזק , למעט כלפי מי שגרם ללאובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות מכל סיבה שהיא

 . בזדון

 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום  .19.8

ביטוחים לעירייה  לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה  על התאמת הביטוחים ולא יטילו 

עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפעיל 

 כל דין. פי -פי הסכם זה או על-על

 

המפעיל לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות  .19.9

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  .19.10

המפעיל ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי העבודות ו/או השירותים ו/או 

פעילות המפעיל, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 

תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי 

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.

 

כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את .19.11

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 הביטוח.

 

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה , יהיה אחראי  .19.12

ה  על כל נזק כספי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העיריי

 ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

 

 

 בטחת קיום חוזההל ערבות .20

 

קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות המפעיל לפי חוזה זה, כולן יחד וכל  להבטחת .20.1

, במעמד חתימת חוזה זה וכתנאי עירייהאחת מהן לחוד, מתחייב המפעיל למסור ל

"( על ערבות הביצועאוטונומית )להלן: "להשבת ערבות המכרז למפעיל, ערבות בנקאית 

 .למכרז( 2)נספח ג'  להסכם זה 4כנספח פי הנוסח המצורף להסכם זה 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

)לבית הספר נשוא הסכם זה(, ותוקפה יהא ₪  80,000תהא בסך של קיום חוזה ערבות  .20.2

 12. בתום כל שנת לימודים תוארך הערבות לתקופה נוספת של 31.8.2026עד ליום 

ימים טרם מועד פקיעתה תהווה לכשעצמה עילה  14כת הערבות חודשים )אי האר

 לחילוטה(.

 

התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי  המפעילהפר  .20.3

בקבלת כספים כלשהם מהמפעיל לפי החוזה ו/או על פי דין,  העירייההמזכה את 

 העירייהה ראשונה, תהיה ה את הסכום האמור מיד עם דרישעירייוהמפעיל לא שילם ל

רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה 

ה עפ״י עירייאותה להנחת דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים ל

החוזה ועל פי דין לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא 

בטרם  זקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו לה.יספיק לכיסוי הנ

 העירייה בכתב למפעיל וכן תתן לו זכות טיעון בעניין.  עחילוט הערבות, תתרי

 

הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן ו/או  ההוצאותכל  .20.4

ערבות אינו פוטר את המפעיל חילוטן יחולו על המפעיל בלבד )ולא מתוך התקציב(. מתן ה

לא  העירייהממילוי התחייבויותיו על פי חוזה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע״י 

 יהוו לגביה מניעה לתבוע מהמפעיל נזקים ו/או הפסדים נוספים.

 

ערבות הביצוע לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה  המצאת .20.5

 .הפרה יסודית של החוזה

 

 

 איסור על העברת זכויות .21

 

מוסכם במפורש בין הצדדים כי המפעיל לא יהא רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר 

זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים 

 לכך מראש ובכתב. העירייהאו לגוף משפטי אחר, אלא אם קיבל את הסכמת 

 

 סודיות שמירת .22

 

המפעיל מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע חוזה זה. במסגרת  .22.1

זו כלולים: דוחו"ת, טפסים, מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות המידע ומרשם של 

העירייה, מועדי ביקורת ותוצאותיה וכל מידע אחר שהגיע אליו במסגרת ביצוע 

 השירותים ע"פ החוזה. 

 

יל מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע חוזה זה וללא הרשאה המפע .22.2
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

מהעירייה, לא ימסור המפעיל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה 

 .1977לחוק העונשין, התשל"ז  119 -ו 118הוראות ס'  יחולו על המפעיל

 

חוזה זה, ולוודא שלא ייעשה  המפעיל ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת .22.3

בו כל שימוש אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים הרשומים של כל המשתמשים 

  בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש אחרת ע"י העירייה. 

 

המפעיל ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצרוך חוזה זה,  .22.4

שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, ממי שאינו שותף לחוזה או ממי 

 או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירה על סודיות. 

 

המפעיל לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה  .22.5

, ולמעט ליועציו כגון יועץ משפטי/ יועץ ביטוח הנדרשים לצורך העבודות נשוא מהעירייה

 . הסכם זה

 

 4ל יחתום על טופס להתחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כנספח המפעי .22.6

 לחוזה, עותק מההתחיבות יועבר לעירייה. 

 

המפעיל ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת  .22.7

, ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו סדרי 1981 -הפרטיות התשמ"א

 . 1986בין גופים ציבוריים( התשמ"ו  העברת מידע

 

אם נתונים אשר הגיעו על המפעיל ו/או נאספו על ידו במסגרת חוזה זה מהווים "מאגר  .22.8

, תהיה אחריות לנוהל 1981 –מידע" בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

רישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלים על המפעיל כל עוד לא יקבע אחרת 

 בחוזה זה, אי האמור גורע מהיות הנתונים בבעלות העירייה. 

 

 המפעיל יחזיר לעירייה כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.  .22.9

 

על פי דרישת העירייה יציג המפעיל לנציג העירייה את אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת  .22.10

  הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה.

 פרות וסעדיםהה .23

 

תהא רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום בתום כל שנת לימודים, ככל  העירייה .23.1
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

וזאת מבלי שתהא למפעיל כל טענה ו/או  שתחליט על הפעלה עצמית של בית הספר,

 תביעה  בקשר לכך.

 

הזכות להביא את החוזה לכלל סיום גם אם טרם הסתיימה תקופת החוזה וזאת  עירייהל .23.2

)וככל האפשר )לפי שק"ד העירייה( בסוף שנת לימודים בהודעה קבע על ידה במועד שיי

 בכל אחד מהמקרים הבאים:מראש עד לתחילת חודש מאי( 

 

ולא נקט באמצעים על  מנת לתקן את  המפעיל הפר את החוזה הפרה יסודית. .23.2.1

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כן. 15הטעון תיקון בתוך 

ביה"ס. בסעיף זה "ירידה מי מור הזכאים לבגרות בחלה ירידה חדה בשיע .23.2.2

 ה.עירייעפ"י שק"ד ה -חדה"

 בית הספר.מי מחלה עלייה בשיעור הנשירה של תלמידי  .23.2.3

הספר ו/או במספר תלמידי ביה"ס.  תיחלה ירידה חדה בשיעור הנרשמים לב .23.2.4

ומתייחסת לתלמידים תושבי  העירייע"פ שק"ד ה -בסעיף זה "ירידה חדה"

 .העיר

בס' זה הינו מתייחס לכל אחד מבתי הספר. הפרה כאמור בבית ספר  האמור .23.2.5

 . אחד מבין בתי הספר תביא לביטול ההסכם לגבי שני בתי הספר

 

מבלי לגרוע מאיזה מהסעדים שנקבעו על ידי הצדדים בהסכם זה, על הסכם זה יחול  .23.3

 .1970-האמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

 

לבטל את  העירייההפרות יסודיות של ההסכם ע"י המפעיל תזכה את  מובהר בזאת, כי .23.4

ההסכם, בלי כל תנאים ו/או תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר 

 ע"פ דין ו/או ע"פ הסכם. לעירייהמוקנית 

 

ו לביצוע השירותים בהתאם להוראות המכרז, תוהמפעיל לא ימלא את התחייבו במידה .23.5

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום ₪  1,000זכאית לסך של  העירייהתהא 

 של איחור או הפרה מהוראות המכרז.

 

תהא רשאית להגיש את   העירייהבויותיו , יהיה ומסיבה כל המציע לא יעמוד בהתחי .23.6

הערבות הבנקאית שנמסרה לידה ערבות קיום חוזה, לגבייה כפיצויים מוסמכים 

ם לפיצוי בגין כל הנזקים וההפסדים ג העירייהבלי לגרוע מזכות וקבועים מראש, וזאת מ

 שייגרמו לה.

 

מבלי לגרוע מן האמור ביתר חלקי ההסכם, ואו מבלי לגרוע מן האמור בכל דין, מוסכם  .23.7

תהיה זכאית לבטל את ההסכם בגין התרחשות האירועים  העירייהבין הצדדים כי 

 מים:הבאים, וזאת בלי כל תנאים ו/או תנאים מוקד
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל ביחס  .23.7.1

לנכסי המפעיל כולם ו/או חלקם, העיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או 

ימים ממועד ביצועם, והעיקולים ו/או הפעולות הללו  90הוסרו לחלוטין תוך 

התחייבויותיו עפ"י  פוגעים ו/או עלולים לפגוע ביכולתו של המפעיל לקיים את

 הסכם זה.

מונה לנכסי המפעיל כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני  .23.7.2

 או קבוע.

ניתן כנגד המפעיל ו/או לגבי נכסיו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם  .23.7.3

הגדול, או נתקבלה ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו ו/או על ידו 

רוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע עם נושיו כולם או חלקם, בקשה לפי

או כל חיקוק  1983 –לפשרה או סידור, כאמור בפקודת החברות )נ'ח(, תשמ"ג 

רלוונטי אחר שיחליף אותה, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה 

על פי  , ו/או1983 –למען הסדר איתם כאמור בפקודת החברות )נ'ח(, תשמ"ג 

 חוק חיקוק רלוונטי אחר שיחליף אותה.

 המפעיל הסתלק מביצוע החוזה. .23.7.4

ראיות כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  העירייהכשיש בידי  .23.7.5

 מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

בעלי אם הוגש כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון נגד המפעיל ו/או נגד מי מ .23.7.6

 מניותיו ו/או מי ממנהליו.

התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה  .23.7.7

שקרית, או שהמפעיל לא גילה עובדה מהותית אשר, היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עמו.

הופסק תוקפו של ההסכם מן הסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי המפעיל לפיצוי 

ר החזר הוצאות אשר הוא הוציא בפועל בגין הפעלת בית הספר )ככל שהיו כלשהו זולת עבו

הוצאות כאלה(. בכל מקרה, לא ישולמו כספי תקורה או היערכות להפעלה, אלא רק 

 תמורה בגין הפעלה בפועל.

 סיום ההסכם .24

 

 עם סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא, ינהגו הצדדים כדלהלן:

 

 , או לכל גורם שהיא תקבע.העירייהלניהולה ולתפעולה של בית הספר יועבר  .24.1

 

את המקרקעין ומבני בית הספר וכל המיטלטלין שהיו מוחזקים  עירייההמפעיל ישיב ל .24.2

 ה.רו בבית הספר והחזקה בהם תחזור לעירייבבית הספר יישא

 

כל עובדי המפעיל המועסקים במסגרת בית הספר יפוטרו ע"י המפעיל וכלל זכויותיהם  .24.3

ועברו למפעיל שיבוא חלף המפעיל, לאחר שהמפעיל השלים את מלוא זכויותיהם לאותו י

 מועד.
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

תבקש לקלוט חלק מעובדי המפעיל לצורך המשך הפעלת בית הספר,  העירייהככל ש .24.4

ה את כל זכויות העובדים לתקופה בה הועסקו על ידי עיריימתחייב המפעיל לשלם ל

 המפעיל.

 

ה, מכל סיבה שהיא, יתכנס מיד הוועד המנהל. הוועד יקבע עם מתן הודעה על סיום החוז .24.5

כיצד ינהגו הצדדים בתום ההסכם, כאשר הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לסיום הוגן של 

 ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה.

  

תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על ידי המפעיל  העירייה .24.6

ימים  7וזאת במידה והמפעיל לא ביצע את התיקונים תוך  ו/או מי מטעמו לבית הספר,

, בכפוף למשלוח הודעה ממועד התרחשותם, ולחייב את המפעיל בתשלום התיקונים

בכתב מראש )במייל עם אישור קבלה או בפקס עם אישור קבלה לפי שיקול דעת עירייה( 

 .של שבעה ימים לפחות

 

ה, עירייהספר לניהול ולאחריות ה עם קבלת ההחלטה על סיום ההסכם, והחזרת בית .24.7

המפעיל לא יהא זכאי לפיצוי או שיפוי בקשר להשקעותיו בין במימון, בבינוי בשיפוץ 

 באחזקה בהצטיידות וכיו"ב.

 

כל המיטלטלין הקיימים בבית הספר ערב חתימתו של הסכם זה, לרבות מחשוב, ריהוט  .24.8

ולמפעיל לא  העירייהות וכל חומר אחר הקיים בבית הספר, יישארו בבית הספר ברש

תהיה כל זכות בהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש 

, כספי המפעיל עירייהמכל מקור כספי שהוא, בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי ה

 וכיוצ"ב.

 

היה והצטברו גירעונות בתקציב בית הספר, המפעיל יהא אחראי להשלים גירעונות אלה  .24.9

קורותיו, ולא יהא רשאי לעשות לצורך זה שימוש בעודפים תפעוליים אשר יצטברו ממ

בידו, אם יצטברו, מתקציב בית הספר לאחר כיסויו הגירעונות. לא כיסה המפעיל את 

רשאית לחלט את ערבות הביצוע לשם  העירייההגירעונות שהצטברו במלואם, תהא 

 ו/או תביעה בקשר לכך.כיסוי הגירעונות, מבלי שתהא למפעיל כל טענה 

 

 ה.עירייככל שיוותרו עודפים בתקציב בית הספר, הם יושקעו בבית הספר ו/או יועברו ל .24.10

 

המפעיל מתחייב לחתום על טופס העברת בעלות ו/או כל מסמך/אישור אחר אשר יידרש  .24.11

ה או לכל גורם שהיא עיריילצורך סיום ההפעלה על ידו והעברת בית הספר והפעלתו ל

 תיקבע.  

 

 כללי .25
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

על  העירייהלא יחשבו כוויתור  העירייהכל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד  .25.1

 על זכויותיה בכתב מראש. העירייהזכויותיה, אלא אם כן ויתרה 

 

סכום כלשהו ע"פ  לעירייהמוסכם, כי בכל מקום בו המפעיל חייב ו/או יהיה חייב לשלם  .25.2

ם זה מכל סכום שמגיע ו/או יגיע תהא רשאית לקזז סכו העירייהומכוח הסכם זה, 

 למפעיל, לרבות מתקציבי משרד החינוך ו/או אגרות חוץ, וכן לחלט את ערבות הביצוע.

 

מוסכם בין הצדדים, כי קיימת לעירייה הזכות לעכב כל תשלום המגיע למפעיל וכל ציוד  .25.3

יזו של המפעיל וזאת בתור ערובה לקיומו וביצועו של חוזה זה. במקרה שהמפעיל יפר א

התחייבות מהתחיבויותיו על פי חוזה זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה 

  מהמפעיל. 

 

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או  .25.4

 מכללא.

 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או תוספת ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה,  .25.5

 בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.אלא אם נעשו 

 

המפעיל ימשיך לבצע את מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, גם בתקופות חירום,  .25.6

שביתות והשבתות. המפעיל יקיים את מלוא התחייבויותיו ללא כל  , מגיפה, מלחמה

 תוספת תשלום גם בתקופות אלה.

 

ם בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו אם יתגלו חילוקי דעות או סכסוכי .25.7

כולל חילוקי דעות  בקשר לבית הספר, רכושו וציודו במהלך ו/או לאחר תום תקופת 

הסכם זה הם ימסרו להכרעת הוועד המנהל. במידה ולא יגיעו הצדדים להכרעה סופית 

להכרעה סופית  ומוסכמת יועבר הנושא לגישור של מגשר מוסכם. ככל ולא יגיעו הצדדים

 ומוסכמת בהליך הגישור, יועבר הנושא לביהמ"ש המוסמך.

 

ותרת משותפת של רסום, בין בשילוט חיצוני ובין במסמכים פנימיים, יישא ככל פ .25.8

העירייה והמפעיל. לעירייה תהא הסמכות להורות למפעיל לקבל את אישורה בטרם 

 הפרסום בנושאים שונים, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

 כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא. .25.9

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________     _______________

 המפעיל       העירייה 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 רשימת עובדי בית הספר לרבות פרטי וותק ודרגה - 1נספח   

 

 רכישת המכרזיצורף לאחר 
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 

 

 

 ררשימת ציוד בבית הספ - 2נספח 
 

 ייערך לאחר הזכייה במשותף עם הזוכה
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 כיסויים

 הביטוח סוג

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 ביטוח סכומי

 מספר

הפוליס

 ה

 נוסח

ומהדור

 ת

הפוליס

 ה

 תאריך

 תחילה

 תאריך

 סיום

 גבול

 /האחריות

 ביטוח סכום

 בתוקף נוספים כיסויים

 קוד לציין יש חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי

מ סכום

ט

ב

 ע

 כלפי אחריות

 שלישי צד

 ביט 

______ 

  8,000,00

0 

 אחריות צולבת  302  ₪

 :האישור הנפקתתאריך  ביטוחים קיום אישור - 3 נספח

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

של סתירה בין המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט 

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

 בנות חברותאו /ו יבנה עיריית

 "להנ של ועובדים

 שם

 

 

Xןנדל" 

Xשירותים  

 מוצרים אספקת☐

Xאחר : 

ספר ו/או  תיב הפעלת

פעילויות נלוות בקשר עם 

 .25/2020'  מסמכרז 

Xמשכיר 

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

Xשירותים מזמין 

 מוצרים מזמין☐

 : ______אחר☐

 .ז./ח.פ.ת

 

 .ז./ח.פ.ת

 

 מען

 

 מען
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 כיסויים

 צד ג' – אחר**

 אחריות חריג

, מקצועית

 על חל אינו

 גוף נזקי

    8,000,00

0 

 במשותף

 עם

 פוליסת

 שלישי צד

 שיפוי הרחב 304  ₪

 קבלנים וקבלני משנה  307

ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 

 "להמלתביעות  315

 מבוטח האישור מבקש 318

 נוסף

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 

 אחריות

 מעבידים

 ביט 

______ 

  20,000,0

00 

 נשק כלי 305  ₪

ויתור על תחלוף מבקש  309

 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 

 ראשוניות  328
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 כיסויים

 אחריות**

 מקצועית

        

 

 

 

 . רטרו: ת

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000,00

0  

₪  

 

 

 מסמכים אובדן 301

 אחריות צולבת  302

 ישיפו הרחב 304

ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 

 עובדים  יושר ואי מרמה 325

 עקב/שיהוי  עיכוב 327

 ביטוח מקרה

 ראשוניות 328

   6 גילוי תקופת 332

 .חודשים

 רכוש ביטוח

Xותכולה ציוד 

Xתוצאתי. א 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במלוא

 כינון ערך

 

.תוצאתא

 12י 

 חודשים

₪  

 

 

ת ויתור על תחלוף לטוב 309

 מבקש האישור 

 טבע נזקי בגין כיסוי 313

 אדמה רעידת כיסוי 316

 מבוטח האישור מבקש 318

 נוסף

 ראשוניות 328

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  פירוט

 (*:'גהרשימה המפורטת בנספח 

 חינוך 034

 ניהול שירותי 088

 * הפוליסהשינוי /ביטול

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.

 האישור חתימת

 :המבטח

           .שלישי בצד"ק אחמ חריג לביטול כחלופה מקצועית אחריות פוליסת להמציא ניתן**        
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 ב __________קראתי, הבנתי, מתחיי
 

 סודיות הצהרת -'4 ספחנ

 

 סודיות על אשמור כי בזאת ומאשר מצהיר' ___________מס. ז.ת___________ מ"הח אני

 אשר"( החומר: "להלן) פרטים או/ו תוכניות או/ו נתונים או/ו מידע או/ו מסמך כל לגבי מוחלטת

 עקיף באופן ובין ישיר באופן יןב בלבד ולצרכיה יבנה לעיריית שירותים מתן במסגרת אליי הגיעו

 .אחרת בדרך ובין מטעמה מי או/ו העירייה ידי על בין

 העתקה צורת כל או/ו תדפיס או/ו צילום או/ו העתקה או/ו שיכפול אבצע או/ו אעתיק לא, כן כמו

 התחייבות הוראות יחולו זה הסכם לצורכי שהוכן עותק כל על. בלבד זה הסכם לצורכי למעט אחרת

 .זו

 לידי הגיע או/ו שנמסר החומר על שמירה לשם הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט מתחייב ניהנ

 '.ג צד לידי העברה או/ו הרס או/ו אובדן מניעת לשם לרבות זה הסכם במסגרת

 אעביר ולא אחרים באמצעות ובין בעצמי בין בחומר שימוש כל אעשה לא זה הסכם לצורכי למעט

 .שהיא סיבה ומכל מטרה לכל' ג לצד מידע כל אמסור או/ו

 שירות נותן /עובד לכל זו התחייבות כתב של תוכנו להביא מתחייב הנני זו התחייבות על בחתימתי

 כלפי כי לי וידוע ברור, לעיל האמור אף על. כאמור התחייבות טופס על להחתימו לדאוג וכן מטעמי

 החומר סודיות על לשמירה ובדיע של מחויבויותיהם כלפי אחראי להיות ממשיך הנני העירייה

 .זה הסכם במסגרת לידיהם שהועבר

 מטעמי למי או/ו לי להעניק כדי מטעמי מי לידי או/ו לידי החומר מסירת בעצם אין כי מצהיר הנני

 .זה בהסכם כמפורט למעט רשות או/ו בעלות זכות

 הפרטיות נתהג בחוק האמור לרבות העירייה על המוטלות החוקיות המגבלות את מכיר מ"הח

 עלי ומקבל חלקו או כולו החומר העברת י"ע לעירייה להיגרם שעלול לנזק מודע וכן 1981 א"התשמ

 להיגרם שעלול נזק כל על העירייה את לפצות או/ו לשפות מתחייב הנני. זה בעניין מוחלטת אחריות

 .העירייה של הראשונה דרישתה עם מיד וזאת זו התחייבותי הפרת ידי על לה

 הנני ההסכם סיום עם. הצדדים בין ההסכם סיום לאחר גם בעינה ותעמוד תמשיך זו יבותיהתחי

 באופן ובין ישיר באופן בין זה הסכם במסגרת אליי שהגיע חומר כל העירייה לידי להשיב מתחייב

 .עקיף

 

:החתום על באנו ולראיה  

   

מה של התאגיד בהתאם במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתי

להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד/נותן שירותים 

של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין 

 הצדדים.


