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 מסמך א' 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 

 חינוך ע"ש רון ארד,  י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 

 הודעה

 

לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי  "(, פונה בזאת לקבלת הצעות  העירייה קרא להלן "ת)שעיריית רחובות   .1
ההתקשרות   וזאת כפי שיפורט בהמשך.  ,רחובותעיר  ב  70י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים  -)כיתות ז

כי הבעלות בבית הספר תועבר רק על   בנוסף, יובהר .בית הספרעם הזוכה תיעשה באמצעות חוזה להפעלה ולניהול 
 והזוכה יקבל זכות של מפעיל בחטיבת הביניים שהיא חלק מאותו מוסד.   החטיבות העליונות

 

במשרדי העירייה  תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש  את   .2
שלא יוחזרו, וישולמו לפקודת    ש"ח,   500תמורת תשלום בסך של  ,3קומה    2  ברחוב בילו  ,במחלקה לחינוך על יסודי

 עיריית רחובות. 

 

בית  לנפגשים בכניסה    ,12:00שעה    6/4/2021  -שלישי הביום  סיור מציעים יתקיים    -  השתתפות בסיור מציעים .3
ארד,   רון  הצופים  ברחוב  הספר  ההולנדית  70הר  בסיור    .רחובות  והשתתפות  חובה  סף הינה  תנאי  מהווה 

 להשתתפות במכרז. 
 

המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שמו בלבד שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי   על .4

 המפורטים במסמכי המכרז.   לתנאים בהתאם ,ש"ח 100,000 על סך, ללא תנאי,  8נספח המכרז ב
 

 . rachel_b@rehovot.muni.ilבמייל:    12:00עד השעה    12/4/2021שאלות ובקשות להבהרות ניתן להעביר עד ליום   .5

 

בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי יגיש את ההצעה ואת כל מסמכי המכרז,  כל המעוניין להשתתף במכרז   .6
זהים במעטפת המכרז  2-המכרז ב ידנית באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים    עותקים  ורק במסירה  בלשכה אך 

מען הסר . ל12:00שעה  2/5/2021ראשון לא יאוחר מיום , 2, ברח' בילו  בבניין העירייה 6המשפטית אשר בקומה 
 ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים. 

 

   העירייה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או שכל הצעה שהיא תתקבל. .7
 

 לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו .8

 

 

       _________ 
 רחמים מלול, ראש העיר
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 ' במסמך 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   ,ע"ש רון ארדחינוך י"ב( קרית  - )כיתות זעל יסודי שש שנתי  בית ספר הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 

 תנאי המכרזהזמנה להציע הצעות ו

 מבוא .1

,  לניהול ולהפעלת בית ספר שש שנתי"(, מכריזה בזאת על הזמנה לקבלת הצעות  העירייה)להלן: "  רחובות עיריית   .1.1

בהתאם לתנאים,    הכל ו  ("בית הספר"להלן:  )  474460מוסד    רחובות, סמל ב  70הר הצופים  יב', ברחוב  -'זבכיתות  

 (. מסמכי המכרז"במכרז והחוזה על נספחיהם )להלן: "לדרישות ולהנחיות המפורטות 

והזוכה יקבל זכות של מפעיל בחטיבת הביניים    ההעליונ  ה, כי הבעלות בבית הספר תועבר רק על החטיביובהר .1.2

  שהיא חלק מאותו מוסד.  

 המוגשות יתייחסו להפעלה של בית הספר, כדלקמן:   ההצעות .1.3

בית   שם 
 הספר

מספר התלמידים בשנת הלימודים  סמל מוסד 
 פ"א תש

 הערות מיוחדות 

חינוך   קרית 
רון  ע"ש 

 ארד

 תלמידים(   186)כיתות  5 –שכבה ז'  474460
 תלמידים(  180)כיתות  5 –שכבה ח' 
 תלמידים(  138)כיתות  4 –שכבה ט' 
 תלמידים( 70)כיתות  2 –שכבה י' 

 ( תלמידים 76כיתות ) 2 –שכבה יא' 
 (תלמידים 72כיתות ) 3 – שכבה יב'

 ממלכתי  בית ספר •

ייחודיות   • במגמות  הספרהקיימות    : בית 
ונתונים מידע  תוכנה,  ניהול  מדעי  ,  הנדסת 

יזמות  ,  פיזיקה,  ביולוגיה,  כימיה,  המחשב
, היסטוריה מוגבר,  חברתית )הערכה חלופית(

אומנות ,  תאטרון,  מדעי כדור הארץ,  ערבית
 ותקשורת.

ל  .1.4 יהיה  במכרז  הזוכה  ולעל  נהלי משרד החינוך,  נהל  הוראות  דין,  כל  להוראות  בית הספר בהתאם  הפעיל את 

 .ובהתאם להוראות מסמכי המכרז

תבהיר, כי ככל שתבחר העירייה להקים בבית הספר מזנון, בחירת זכיין להפעלת המזנון וההתקשרות  העירייה   .1.5

 עמו יתבצעו על ידי העירייה, בהתאם לאמור בכל דין ובהתאם לשיקול דעת העירייה.

העברת    וביצוע, כי הפעלת בית הספר בהתאם למכרז זה, תהא כפופה לקבלת רישיון לניהול בית הספר  יובהר .1.6

  מובהר .  1969  -חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"טלות בסמל המוסד במשרד החינוך בהתאם להוראות  בע

וכי   הספר,  בית  להפעלת  תנאי  מהווה  כאמור,  החוק  לפי  רישיון  קבלת  כי  התקיימותו  בזאת,  לללא  יום עד 

יובהר, כי אף דחיית בקשת הזוכה לקבלת    .בטל חוזה בין הצדדים)להלן: "המועד הקובע"(, יהא ה  15.08.2021

רישיון הפעלת בית הספר כאמור, על ידי משרד החינוך, תוביל לביטול החוזה. יובהר בזאת כי, ביטול החוזה  

לא יקנה לזוכה כל זכות לטענה ו/או תביעה  בנסיבות של אי קבלת רישיון משרד החינוך כאמור, מכל סיבה שהיא,  

ר כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה בגין בטלותו, והכל כמפורט במסמכי  אין באמו  כלפי העירייה וכי

 המכרז.  

 " לעניין סעיף זה, לרבות רישיון זמני או רישיון מותנה, בהתאם לאישור משרד החינוך.     רישיון"

הבלעדי    מובהר בזאת כי חרף האמור לעיל, העירייה רשאית להאריך את המועד הקובע, בהתאם לשיקול דעתה

 ובכפוף להנחיות משרד החינוך. 

תקופה  או שלא להאריך את  ( שנים, והעירייה תהא רשאית להאריך  5ההתקשרות עם הזוכה תהא לחמש )  תקופת .1.7

לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לשביעות    ( שנים נוספות או חלק מהן,5ההתקשרות בתקופה נוספת של חמש ) 

, בכפוף לאישור מועצה ובכפוף לאמור בכל דין. יובהר, כי העירייה תהא רשאית,  רצונה ובהתאם להוראות החוזה
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לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את תקופת ההתקשרות בהודעה מראש, במידה והעירייה לא תהיה שבעת  

 הזוכה או הפרה יסודית של תנאי החוזה. רצון מהתמונה החינוכית של המפעיל

  בעלות "נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת    4/2019מכרז זה נוסח בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים   .1.8

על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך" וכן בהתאם להוראות משרד החינוך, שפורסמו  

 מעת לעת.   

  לתנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף  לבקשתו  על שמו בלבד שניתנה  ערבות בנקאית  להצעתו  לצרף    המציע על   .1.9

ניתנת למימוש    ותהא    30/8/2021ליום   עד  הערבות תהא בתוקף    .ש"ח  100,000על סך    ,ללא תנאי,  8נספח  ב  המכרז

זו.   תקופה  כל  הערבות    במשך  תוקף  הארכת  הבנקאית.  הערבות  תוקף  הארכת  לבקש  רשאית  תהא  העירייה 

 . הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיוןהבנקאית משמעה הארכת תוקף ההצעה. 

 דמי השתתפות במכרז  .1.10

תמורת סך    ,3, קומה  2ברחוב בילו  ,  במחלקה לחינוך על יסודי  במשרדי העירייה  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש

 ש"ח, אשר לא יוחזרו. 500 של

בית  לבכניסה    נפגשים  ,12:00שעה    6/4/2021  -שלישי הסיור מציעים יתקיים ביום    -   השתתפות בסיור מציעים .1.11

ארד,   רון  הצופים  ברחוב  הספר  ההולנדית  70הר  בסיור    .רחובות  והשתתפות  חובה  סף  הינה  תנאי  מהווה 

 להשתתפות במכרז. 

 הגשת הצעות .1.12

בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י  יגיש את ההצעה ואת כל מסמכי המכרז,  כל המעוניין להשתתף במכרז  

עותקים זהים במעטפת המכרז אך ורק במסירה ידנית באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים    2- תנאי המכרז ב

  2/5/2021 ראשון לא יאוחר מיום, ברחובות 2בילו רח' , ב בבניין העירייה 6הלשכה המשפטית בקומה במשרדי 

נית  . למען הסר ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות הפקדה יד12:00שעה  

 בתיבת המכרזים. 

 להלן. 24.1-ו 14.1תשומת לב המציעים, להנחיות המפורטות בסעיפים 

 ריכוז תאריכים במכרז  .1.13

 התאריכים הפעילות
 22/3/2021 מועד פרסום המודעה 

 12:00בשעה  6/4/2021 סיור מציעים 
 12:00בשעה   12/4/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00בשעה  2/5/2021 המועד האחרון להגשת הצעות 
 30/8/2021 מועד תוקף ערבות ההצעה 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2
 

 : תנאי הסף המצטברים הבאים בכלהשתתפות מציעים במכרז מותנית במילוי ובעמידה  

  כמפורט להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך  בהצעתו    מתחייבהמציע   .2.1

תש"ט  בחוק חובה,  תשי"ג  1949  -לימוד  ממלכתי,  חינוך  חוק  מכוחו,  חוק    1953  -והתקנות  מכוחו,  והתקנות 

על  והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות    1969-על בתי ספר, תשכ"ט   הפיקוח

אף עדכונו כפי    -, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר4/2019מוסד חינוך, לרבות חוזר מנכ"ל  

שיעשה מזמן לזמן(, על פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים  

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

)  5שהפעיל במהלך  מציע   .2.2 האחרונות  הלימודים  ממלכתי(  "פתש  -ותשע"שנות  חינוך  דתי או    מוסד  ,  ממלכתי 

תלמידים לפחות    700בממוצע  בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שבו התחנכו    בחטיבה העליונה  בחינוך הרגיל,

 . שנות הלימודים הנ"ל 5, במהלך לשנה

משרד    שלתמונה החינוכית  אשר צוין לגביו ב  חינוךמוסד  יוגדר כ  זה  מכרז  לצורך   -"או ממלכתי דתי  ממלכתי"מוסד חינוך  

 . )לפי העניין( ממלכתי דתיאו  ממלכתי –, ב"סוג הפיקוח" ט, ביחס לשנת הלימודים תשע"החינוך

, ביחס לשנת  משרד החינוך  שלתמונה החינוכית  חינוך אשר צוין לגביו במוסד  יוגדר כ  זה  מכרז  לצורך-"  בחינוך הרגיל"
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 .רגיל –" סוג חינוך מוסד, ב"טהלימודים תשע"

  אם   ובין  עצמאית  עליונה  בחטיבה  מדובר  אם  בין  4/2019"ל  המנכ   בחוזר  כאמור  תוגדר  זה  מכרז  לצורך  -" עליונה  חטיבה"

   .עליונה כחטיבה בלבד זה עניין לצורך  יוכר  שנתי ארבע ספר בית. שנתי שש ספר  בית מתוך חלק היא

, הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין לגבי  גוף מאוגד על פי דין הרשום ברשם רשמיהוא    המציע .2.3

 גוף מסוגו. 

נכון למועד    בעל אישור על ניהול תקין בתוקףעליו להיות  לתועלת הציבור,  אם המציע הינו עמותה או חברה   .2.4

 האחרון להגשת ההצעות, מטעם הגורם המתאים ברשות התאגידים. 

ולא נכללה  תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו    2018-2019דו"חות כספיים מבוקרים לשנים  שהגיש    מציע .2.5

ביחס ליכולת של הגוף לעמוד בהתחייבויות או סיכונים    בהם הערת "עסק חי" או כל הסתייגות של עורך הדו"ח

   בדבר המשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין.

עסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום    חוקבעל כל האישורים הנדרשים לפי  הינו    המציע .2.6

  .ניכוי מס במקוראישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור  וכן בעל 1976 –חובות מס(, התשל"ו 

  המציע תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו )ככל שישנם כאלה( בדבר קיום חובותיו של  מציע שצרף להצעתו   .2.7

, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך  לעניין זכויות העובדים

 אספקת העבודה או השירותים נשוא מכרז זה.  

בדבר עמידת המציע ו/או מי מטעמו בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני    תצהירלהצעתו  שצרף    מציע .2.8

 על תקנותיו.  2001-התשס"אמין במוסדות מסויימים 

  למסמכי המכרז. 8נספח ב כמפורט לעיל בנוסח הקבוע  ערבות בנקאיתשצרף להצעתו  מציע .2.9

 בתמורה מלאה.  שרכש את מסמכי המכרז מציע .2.10

 שקיימה העירייה.  מציעים בסיורהשתתף נציג מטעם המציע אשר  .2.11

הבנקאית ת  הערבול  כול  זרבמכרשים  נדים הכמסטית אחת בלבד וכל המשפישות מ  די על י  גשהצעה תוה
 .  בדכרז בלמב  המציעם של ו עהיורפו(, ייצ)ומסמכים נוספים אם 

המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף, הצעתו עלולה מציע אשר לא יצרף את כל האישורים ו/או  
 להיפסל.

 מסמכים שיש לצרף להצעה .3

בתנאי עמידתו  יצרף לעילהמפורטים    המוקדים  םלהוכחת  הצעתו,  ניקוד  לצורך  וכן  המציע  הצעת  בחינת  לצורך   ,

, כשהם כרוכים וממוספרים הבאיםעותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים    שניהמציע להצעתו,  

 בהתאם למספרי הסעיפים כדלקמן: 

למסמכי המכרז, חתום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי עו"ד,    1בנספח    טופס הצהרות והתחייבויות המציע .3.1

 ל. לעי 2.1בסעיף זאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע 

 :להצעתו , יצרף המציע  עילל 2.2בסעיף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע  .3.2

בסעיף  תצהיר   (1) הסף  בתנאי  עמידתו  להוכחת  המציע  ניסיון  הקבוע  ,  2.2בדבר  למסמכי    2בנספח  בנוסח 

כנדרש בתנאי הסף  המפרט את ניסיונו של המציע    חתום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי עו"ד,  ,המכרז

בעל  )  בחטיבה העליונה בחינוך הרגיל    או הממלכתי דתי,   הממלכתיפרטי מוסד החינוך  ובכלל זה: את    נ"ל, ה

את    הפעיל המציע את מוסד החינוך כאמור;שנות הלימודים בהן  את    ( שהפעיל המציע;כדיןהפעלה  רישיון  

פרטי  את    ;תש"פ  - תשע"ו  הלימודיםנות  תלמידים בכל אחת משה  י מספראת    ל; שם הרשות שבתחומה פע

קשר ברשות ואת יתר הפרטים הדרושים למילוי במסמך הנ"ל, וזאת לצורך הוכחת עמידת המציע  האיש  

 לעיל.  2.2בסעיף בתנאי סף 

או    הממלכתי  מוסד החינוךביחס ל  ,ממשרד החינוך או ממשרד ממשלתי אחר  ,העתק רישיון הפעלה כדין (2)

על ידי המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף    שפורט  נההעליו   בחטיבה בחינוך הרגיל    הממלכתי דתי
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וזאת  ,  תש"פ  -תשע"ו  הלימודיםנות  ש לבתוקף ביחס    , כשהוא2נספח  בתצהיר הניסיון שמופיע בנוסח    2.2

 לעיל.  2.2בסעיף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף 

 

ברשו  ןממזמי  ההמלצ (3) ב  המקומיתת  השירות  השירותים  ביצוע  לטיב  או    הממלכתיהחינוך    מוסדביחס 

דתי הרגיל  הממלכתי  הסף    שפורט  העליונה   בחטיבה   בחינוך  בתנאי  עמידתו  להוכחת  המציע  ידי    2.2על 

וזאת לצורך הוכחת עמידת  ,  תש"פ  -תשע"וביחס לשנות הלימודים    ,2בנוסח נספח  בתצהיר הניסיון שמופיע  

 לעיל.  2.2בסעיף המציע בתנאי סף 

להצעתו את מסמכי ההתאגדות של  , יצרף המציע  עילל  .32בסעיף  לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע   .3.3

 : המציע שלהלן

 )כגון תעודת התאגדות(.  מסוגו תאגידים לגבי דין פי על המתנהל במרשם רשום המציע היות על אישור (1)

וזאת בהתאם לאישיות    1975-אישור בדבר רישומו של המציע בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו (2)

 , עוסק פטור(.    המשפטית של המציע )כגון עוסק מורשה, מלכ"ר

 פירוט עדכני של מורשי החתימה של המציע מאושר על ידי עו"ד/ רו"ח מטעמו.  (3)

חתום על ידי    למסמכי המכרז,  3בנספח  בנוסח הקבוע    תצהיר בדבר פעילות המציע בהתאם לדרישות הדין, (4)

 .  על ידי עו"ד כדין המציע ומאומת  

ימים    30יצרף המציע להצעתו פלט עדכני למועד שאינו עולה על  –אם המציע הינו חברה או שותפות רשומה  (5)

 לפני מועד הגשת הצעתו מספרי הרשם הרלוונטי למציע, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע. 

נכון למועד    אישור על ניהול תקין בתוקף יצרף המציע להצעתו    -אם המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור   .3.4

ורם המתאים ברשות התאגידים, זאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע  הגשת ההצעות, מטעם הג 

 לעיל.  2.4בסעיף 

 : , יצרף המציע להצעתו עילל 2.5בסעיף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע  .3.5

 לעיל.  2.5כנדרש בתנאי הסף בסעיף  ,2019-ו 2018דו"חות כספיים מבוקרים של המציע לשנים  (1)

ו/או בנוסח אחר ובלבד שיכללו בו הפרטים     למסמכי המכרז  4בנספח  בהתאם לנוסח הקבוע    רו"ח  אישור (2)

 . 4הנדרשים בנספח  

 , יצרף המציע להצעתו: לעיל 2.6בסעיף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע  .3.6

יהול חשבונות  לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת נ   על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותאישור תקף   (1)

 לעיל.  2.6בסעיף , כנדרש בתנאי סף 1976-ותשלום חובות מס( התשל"ו 

- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו)א( ל1ב2ב)ב( ובסעיף  2תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי סעיף   (2)

, כנדרש בתנאי  על ידי עו"ד  כדיןחתום על ידי המציע ומאומת  למסמכי המכרז,    5בנספח  הקבוע    , בנוסח9761

 לעיל.  2.6בסעיף הסף 

 לעיל.  2.6בסעיף  , כנדרש בתנאי הסף אישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור (3)

תצהיר מטעם המציע וכן תצהיר מטעם בעלי השליטה במציע )ככל שישנם(, בדבר קיום חובותיו של המציע  .3.7

מכרז, חתום על ידי המציע ועל ידי בעלי השליטה  למסמכי ה  6בנספח  , בנוסח הקבוע  לעניין זכויות העובדים

  2.7במציע )ככל שישנם( ומאומת כדין על ידי עו"ד, זאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף  

 לעיל. 

בנספח  בנוסח הקבוע  ,  2001-תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א .3.8

המציע בתנאי סף  תום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי עו"ד, זאת לצורך הוכחת עמידת  למסמכי המכרז, ח  7

 לעיל.  2.8הקבוע בסעיף  

  000100,, על סך  למסמכי המכרז  8בנספח  בנוסח הקבוע  לטובת העירייה    המציע   שניתנה לבקשת  ערבות בנקאית  .3.9

 לעיל.  2.9כנדרש בתנאי הסף בסעיף  ,ש"ח
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ליום   עד  בתוקף  תהא  הארכתה.    30/8/2021הערבות  בתקופת  וכן  זו  תקופה  כל  במשך  למימוש  ניתנת  ותהא 
הבנקאית משמעה הארכת    העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית. הארכת תוקף הערבות

 תוקף ההצעה. 
 לדיון.  מציע שלא יצרף ערבות אשר תואמת את הדרישות הנ"ל הצעתו תיפסל ולא תובא

 לעיל.  02.1, זאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף בדבר רכישת מסמכי המכרז קבלה .3.10

 לעיל.  2.11, זאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף אישור השתתפות בסיור המציעים .3.11

חתום על ידי המציע ומאומת על    , למסמכי המכרז  9בנספח  בנוסח הקבוע  ,  בדבר העדר הרשעה פלילית  תצהיר .3.12

 ידי עו"ד. 

  , למסמכי המכרז  10בנספח  בנוסח הקבוע  ,  סכמה / אי הסכמה מטעם המציע לחשיפת מסמכי הצעתואישור ה .3.13

 חתום על ידי המציע.

לחבר המועצה  הצהרה .3.14 או  לעובד העירייה  משפחתית  העדר קרבה  למסמכי    11בנספח  בנוסח הקבוע  ,  בדבר 

 חתומה על ידי המציע. ,המכרז

 חתומה על ידי המציע.  ,למסמכי המכרז 12בנספח  , בנוסח הקבוע הצהרה בדבר אי תיאום מכרז .3.15

בנוסח הקבוע  תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך ניקוד הצעת המציע באמות המידה בקריטריון ניסיון המציע,   .3.16

אשר עומד    את ניסיון המציעעו"ד, המפרט    למסמכי המכרז, חתום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי  13בנספח  

צבירת ניקוד איכות באמות    והמאפשר בקריטריון ניסיון המציע    (5)-ו(  4(, ) 3, )(2),  (1)אמות המידה  בדרישות  

וכן רישיון הפעלה לכל מוסד חינוך מתאים בנוסף  , שבמסמך הנ"להמידה הנ"ל, תוך מילוי כל הפרטים והשדות 

לצורך ניקוד האיכות של הצעת המציע  זאת  ,  בקריטריון ניסיון המציע  ( 2)- ( ו1הניסיון באמת מידה )להוכחת  

 להלן.    8.2בקריטריון ניסיון המציע בטבלה לבדיקת איכות ההצעה בסעיף 

יצרף להצעתו   .3.17 ותיאור כללי שלוהמציע  יצרף את  פרופיל המציע  ידי    14נספח    וכן  על  למסמכי המכרז חתום 

לצורך  וזאת    המועסקים באופן ישיר על ידי המציע עובדי מטה  השכלתם, הכשרתם וניסיונם של    תוצג   ובו המציע,  

המציע   הצעת  של  האיכות  )ניקוד  המידה  הרשותבקריטריון    (4באמות  דעת  איכות    שיקול  לבדיקת  בטבלה 

לצרף להצעתו קורות  ו   הנ"ל במציעעובדי מטה  כן, על המציע לציין את אחוז המשרה של  להלן.    8.2ההצעה בסעיף  

 . של עובדי המטה הנ"ל חיים

 , ככל ואכן נעשו כאלו, כשהם חתומים בידי המציע.  עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו בידי העירייה .3.18

 . חתומים על ידי המציע מסמכי המכרז על נספחיו .3.19

  .להלן  8.2בסעיף כמפורט בטבלה המצ"ב  להוכחת אמות המידה  כל מסמך אחר רלוונטי .3.20

ועדת  ע"י  ההצעה  לפסילת  בסיס  לשמש  עלול  לעיל,  המפורטים  האישורים  ו/או  מסמכים  צירוף  אי  כי  יובהר, 

 המכרזים.

 צעה הה .4

(,  "מסמכי המכרז"הזמנה זו וההסכם, בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם )להלן, ביחד:   .4.1

 הינם הנוסח המחייב את המציע.

, המהווים לאחר שימולאו  הסכם ונספחיוה מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות  תוגש, באמצעות חתימה על    ההצעה  .4.2

 (."ההצעה"את הצעתו של המציע )להלן:   וייחתמו על ידי מורשה החתימה מטעם המציע,

"פ או מס' עמותה( בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום  חהמציע לוודא, כי המספר המזהה )לדוגמא מס'    על .4.3

( ובמס הכנסה )אישור על ניהול  ספרים(, יהיה זהה. רכגון אישור עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטובמע"מ )

 המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך. אם וככל שאין התאמה במספר 



 

 
 173 מתוך  9 עמוד

בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך לחתום בשם המציע  המציע לחתום על כל מסמכי המכרז על צרופותיו,    על .4.4

ככל שנדרשת חתימה של יותר מגורם אחד על מנת לחייב את    ולחייבו )דהיינו, מורשה החתימה מטעם המציע(.

   כים ייחתמו על ידי מורשי החתימה הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.המציע, הרי שהמסמ

לתוכן מסמכי המכרז   .4.5 מודע  כי המציע  לראיה  המציע,  של  החתימה  מורשה  ידי  על  להיות חתומה  על ההצעה 

כן יצורפו להצעה כל מכתבי ההבהרה שפרסמה העירייה במהלך המכרז,    ולהוראותיו וכי קראם היטב והבינם.

 . שפרסמה, כשהם חתומים על ידי מורשה החתימה של המציע ככל

 על המציע לקרוא בעיון רב את כל מסמכי המכרז.   .4.6

 המציע לענות על כל הדרישות המפורטות במכרז וליתן מענה לכל הדרישות המפורטות שם. על .4.7

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה המצורף למכרז   .4.8

על נספחיו ידועים ונהירים למציע וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות הדרושות  

 .נספחיהםוהחוזה המצורף לו, על למתן השירותים נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו,   .4.9

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  

להוסיף כי    יובהר  .4.10 לשנות את מסמכי המכרז,  רשאי  אינו  ככל שנדרש(    המציע  ו/או  )למעט  למחוק מהם,  ו/או 

ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל  להסתייג ו/או להתנות עליהם  

תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: ו/או  דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה  

 : העירייה ת "( שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי"הסתייגויות

 לפסול את הצעת המציע;   (1)

 בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות  (2)

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; ל (3)

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את המחיר המוצע ו/או   (4)
 פרט מהותי בהצעה.  

לנהוג לפי אחת האפשרויות    עירייהחליט התם  . אהעירייהההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת  

לפסול את ההצעה שהוגשה    העירייה  ת, רשאיה( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטת4)- (2המנויות בס"ק )

   על ידי המציע.

 אין כל חובה על העירייה להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. 

בסעיף   .4.11 המפרטים  והאישורים  כרוכלעיל    3על המסמכים  ועמוד מסומן במספר    יםלהיות  עמוד  כל  בחוברת, 

של   הראשונים  מעמודיה  ובאחד  נושא    החוברתייחודי  לכל  עמודים  הפניית  עם  מפורט  עניינים  תוכן  ירשם 

יר כרוכה, ממוספרת  בחוברת ני  -מקור    בשני עותקים:על המציע להגיש את המסמכים והאישורים הנ"ל    .ונושא

 בחוברת נייר כרוכה, ממוספרת וחתומה כדין.  -וחתומה כדין + העתק 

  ( 15נספח  )ההצעה הכספית  על המציע להגיש את  ולכן    שלבית של ההצעות  -המכרז יכלול בחינה דויובהר, כי   .4.12

מיתר חלקי ההצעה  סגורה ונפרדת  במעטפה  ,  )ככל שיוצעו על ידו השקעות נוספות(אישור רו"ח  ואת  מטעמו  

". חוברת המכרז כולה ובשלמותה, לרבות  הצעה כספית  -  4/2021מכרז פומבי  כשעל גביה יירשמו המילים : "

מסמכי    -   4/2021מכרז פומבי מס'  במעטפה נפרדת עם המילים: "תוגש  המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו,  

 ".  המכרז

פרט לכך, לא    "1202/4יירשם "מכרז פומבי מס'    את שתי המעטפות הנ"ל המציע יכניס למעטפה אחת עליה

   יצוינו על גבי המעטפות הנ"ל כל כיתוב שהוא ו/או כל סימן זיהוי של המציע.

רצון    שביעותעל מנת לברר פרטים ורמת  שתצורף על ידי המציע  שברשימה    הלקוחותלפנות אל    היכול  העירייה .4.13

ובעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע    של הלקוח. העירייה רשאית לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימה הנ"ל 

מלקוחות   שלא  אצלה  הקיים  מידע  על  להסתמך  ואף  מבדיקתה  או  ההצעה  מתוך  העולה  או  בעירייה  הקיים 

 חיצוניים. 
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מהשיקולים המכריעים,  לקח בחשבון, כאחד  י , יהעירייהאם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של  

 המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.  אופן ביצוע התחייבויות 

 מדויק ומפורט אחר כל הדרישות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים עלול לגרום לפסילת ההצעה.   מילויאי  .4.14

 הבהרות ושינויים  .5

ו יתעורר ספק כלשהו בכל הנוגע לפרטים על המציע  אם ימצאו סתירות כלשהן או אי התאמות בין המסמכים א .5.1

ליום  עד    rachel_b@rehovot.muni.ilבמייל:  ,  מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי,  גב' רחל בן יצחקללפנות בכתב  

כל    ה. , מספר הטלפון וכתובת המייל שלו לשם מתן תשובכל זאת בציון כתובתו,  12:00בשעה    12/4/2021שני  

על המציעים לצרף להצעתם כחלק בלתי נפרד    .לכל רוכשי מסמכי המכרז  תשובה תינתן בכתב למניעת ספקות

התשובות את  העירייה/ ממנה  מטעם  שנתנו  קביעת  ההבהרות  המציעים  את  תחייב  כאמור,  פניה  נעשתה  לא   .

ור. יובהר, כי העירייה  העירייה ביחס לתנאי המכרז והחוזה, אם וככל שיתגלו סתירות ו/או אי התאמות כאמ

 רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב הנ"ל.  

 ובאופן הבא בלבד: Wordקובץ שאלות ההבהרה יערך קובץ  .5.2

 פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף  מס' עמ'  מס"ד 

    

מיוזמתה או, כאמור, בתשובה לשאלות המשתתפים הבהרות מבלי לפגוע באמור לעיל העירייה תהא רשאית ליתן   .5.3

 לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לשנות תנאי מתנאיו. 

לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו ו/או נעשו ע"י   .5.4

 נפרד ממנה. העירייה אלא אם נתנו בכתב על ידה וצורפו כחלק בלתי 

להצעתם   .5.5 לצרפם  המציעים  ועל  יהוו חלק ממסמכי המכרז  שניתנו כאמור  תשובות/הבהרות/תיקונים/שינויים 

כשהם חתומים על ידם. העירייה תשלח את התשובות הנ"ל לרוכשי המכרז. יחד עם זאת, קבלת המענה לשאלות  

 הבהרה הינו באחריות המציעים. 

 רז  מכצאות ההו .6
 .  המציעל ולנה ע תחההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז   בהכנת ותהכרוכ ואשהוג ס ו יןל מכ מ ותההוצא כל

   עה קף ההצתו .7
 הצעת המציע תהיה בתוקף עד מועד תום תוקף ערבות המכרז ו/או תום תקופת הארכתה. 

 הליך בחינת ההצעות:  .8

 :  בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף -שלב א' .8.1

בשלב זה יבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי הסף למכרז. כמו  

יובהר, כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי צירוף  כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.  

נאי הסף כאמור, יעברו לשלב  .  אך ורק הצעות אשר יעמדו בתהמסמכים כנדרש, עלולה להביא לפסילת ההצעה

 הבא של בחינת ההצעות. 

 :  מהניקוד הכללי  85% -בדיקת איכות ההצעות -שלב ב' .8.2

ההצעות שלא נפסלו בשלב א' דלעיל, יעברו לשלב ב', ובו ייבדקו תוכן וטיב ההצעות שהוגשו על ידי המציעים,  

 בהתאם להבנתה את צרכיה: שלהלן ולפי שיקול דעת העירייה  בהתאם לבחינת אמות המידה והמשקולות

, כי בחינת ההצעות תתבצע עפ"י הפרמטרים הרשומים מטה, באמצעות ועדה מייעצת שבה יהיו חברים  יובהר

והנוערבין היתר:   יסודי,  הו/או מי מטעמ  מנהלת אגף החינוך  על  ו/או מי מטעמה    מנהלת המחלקה לחינוך 

 חברים.  3 לפחות ום הועדה הינו. קוורוו/או מי מטעממשנה למנהלת אגף החינוך והנוער ו
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המציעים,   לב  העל הלתשומת  הספר  בתי  על  נוכחת  - מפקחת  להיות  רשאית  החינוך  משרד  מטעם  יסודיים 

 בוועדת המכרזים )ללא זכות הצבעה(.

 

 

 

  :רכיב האיכות 85%–טבלה לבדיקת איכות ההצעה 

סוג 
 הקריטריון 

 נוסחת חישוב הציון משקל אמת המידה  

 -המציעניסיון  
10% 

מספר מוסדות חינוך ממלכתיים או   (1)
 -שש שנתיים )ז'ממלכתיים דתיים,  

)בעלי רישיון כדין  בחינוך רגיל י"ב(
ישראל( המציע    במדינת  שניהל 

, שנת לימודים אחת לפחותבמשך  
הלימודים  שנות  עשר  במהלך 

 תש"פ(, -תשע"א)   האחרונות
אחדובלבד   ממוסדות    שבכל 

התחנכו   הנ"ל    700החינוך 
לפחות הלימודים   תלמידים  בשנת 

 הנ"ל. 
ממלכתי "*   או  ממלכתי  חינוך  מוסד 

 וכפי שהוגדר   -דתי", "חינוך רגיל"  
 . 2.2בתנאי הסף 

" לעניין אמת מידה  לימודיםשנת  ** "
 זו תיחשב כשנת לימודים מלאה.

3% 
 

שש    תי דתי, כממלכתי או ממלעבור כל מוסד חינוך 
)ז'  כדין ב(  י"  -שנתי  רישיון  )בעל  הרגיל  בחינוך 

שנת לימודים  במשך  שניהל המציע    במדינת ישראל(
הלימודים לפחות  אחת שנות  עשר  במהלך   ,

לפחות  -)תשע"א   האחרונות התחנכו  ובו  תש"פ(, 
יינתן למציע  בשנת הלימודים הנ"ל,    תלמידים  700

 . 0.3%ניקוד של 
יינתן בגין ניסיון בניהול  )ניקוד מלא באמת מידה זו, 

 מוסדות כאמור(.   10
  יש לפרט את הניסיון של המציע במסגרת התצהיר 

)סעיף    13בנספח   התצהיר .  בתצהיר(  2למכרז  על 
  להיות חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.

העתק רישיון הפעלה כדין ממשרד  *בנוסף, יש לצרף  
אחר ממשלתי  ממשרד  או  אחד   החינוך  לכל  ביחס 

בשנים  ידו,  על  המוצגים  החינוך  ממוסדות 
 . באמת מידה זוהרלוונטיות, לצורך הוכחת עמידתו 

בניהול   (2) המציע  ניסיון  שנות 
או /ממלכתי   חינוך  ות/מוסד ים 

דתי/ים, שש     ממלכתי/ים 
רגיל  י"ב(  -)ז'   ים/שנתי   בחינוך 
במדינת    י/)בעל כדין  רישיון 

 ישראל(. 
ממלכתי"*   חינוך  ממלכתי   מוסד  או 

 וכפי שהוגדר   -", "חינוך רגיל"  דתי
 . 2.2בתנאי הסף 

" לעניין אמת מידה זו שנת ניסיון ** "
מלאה לימודים  כשנת   תיחשב 

 .במוסד חינוך אחד או יותר
 

  ות /מוסד  שנות ניסיון של המציע בניהול    1-3עבור   5%
דתי/ים, ים/ממלכתי חינוך   ממלכתי/ים  שש   או 
)ז' /שנתי הרגיל  ,  י"ב(  -ים  רישיון   י/)בעלבחינוך 

 . 0%ינתן למציע , כדין במדינת ישראל(
  ות / מוסד  שנות ניסיון של המציע בניהול    4-6עבור  

 . 3%, יינתן למציע כאמור לעילחינוך 
  ות / מוסד  שנות ניסיון של המציע בניהול    7-10עבור  

 .  5%, יינתן למציע כאמורחינוך 
בגין   יינתן  זו,  מידה  באמת  מלא  שנות    7-10)ניקוד 

 ניסיון בניהול מוסדות כאמור(. 
יש לפרט את הניסיון של המציע במסגרת התצהיר  

)סעיף    31בנספח   התצהיר על  .  בתצהיר(  3למכרז 
 להיות חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד. 

לצרף   יש  בנוסף,  כדין *  הפעלה  רישיון  העתק 
ביחס לכל    ממשרד החינוך או ממשרד ממשלתי אחר

בשנים   ידו,  על  המוצגים  החינוך  ממוסדות  אחד 
 . באמת מידה זוהרלוונטיות, לצורך הוכחת עמידתו 

בניהול   (3) המציע  מגמות   2ניסיון 
טכנולוגי הנדסת   במסלול  )כגון 

בכל  המחשב(,  ומדעי  תוכנה 
הלימודים  שנות  משתי  אחת 

 תש"פ(.-האחרונות )תשע"ט
יובהר, כי ניתן להציג מספר מגמות  
שהופעלו באותו מוסד חינוך ובלבד 
במסלול   שונות  במגמות  שמדובר 

 הטכנולוגי. 

מגמה    עבור 2% בניהול  המציע  במסלול    1ניסיון 
שנות   2-טכנולוגי כאמור באמת מידה זו, בכל אחת מ

)תשע"ט האחרונות  למציע  - הלימוד  יינתן  תש"פ(, 
 . 1% ניקוד של

בניהול    עבור המציע  במסלול   2ניסיון  מגמות 
שנות   2-טכנולוגי כאמור באמת מידה זו, בכל אחת מ

)תשע"ט האחרונות  יינת- הלימוד  למציע  תש"פ(,  ן 
 . 2%ניקוד של 

ניסיון  ) בגין  יינתן  זו,  מידה  באמת  מלא  ניקוד 
 כאמור(. מגמות 2 הפעלתב

יש לפרט את הניסיון של המציע במסגרת התצהיר  
)סעיף    13נספח  ב התצהיר .  בתצהיר(  4למכרז  על 

   להיות חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.
בניהול   (4) המציע  מגמות   2ניסיון 

עיוני יזמות )כגון    במסלול 
מוגבר,  היסטוריה  חברתית, 
הארץ,  כדור  מדעי  ערבית, 

ותקשורת אומנות  (, תאטרון, 
שנות  משתי  אחת  בכל 

-הלימודים האחרונות )תשע"ט

מגמה    עבור 0.5% בניהול  המציע  עיוני   1ניסיון  במסלול 
שנות הלימוד   2-כאמור באמת מידה זו, בכל אחת מ

תש"פ(, יינתן למציע ניקוד של -האחרונות )תשע"ט
0.25% . 

מגמות במסלול עיוני    2ניסיון המציע בניהול     עבור
שנות הלימוד   2-כאמור באמת מידה זו, בכל אחת מ

למציע ניקוד של תש"פ(, יינתן  -האחרונות )תשע"ט
0.5% . 
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 תש"פ(.
יובהר, כי ניתן להציג מספר מגמות  
שהופעלו באותו מוסד חינוך ובלבד 

שונו במגמות  במסלול  שמדובר  ת 
 העיוני. 

ניסיון  ) בגין  יינתן  זו,  מידה  באמת  מלא  ניקוד 
 כאמור(. מגמות 2 הפעלתב

יש לפרט את הניסיון של המציע במסגרת התצהיר  
)סעיף    13נספח  ב התצהיר .  בתצהיר(  5למכרז  על 

  להיות חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.
 
 
 

בניהול   (5) המציע  מגמות   2ניסיון 
מדעי פיזיקה,   במסלול  )כגון 

אחת   בכל  ביולוגיה(,  כימיה, 
הלימודים  שנות  משתי 

 תש"פ(.-האחרונות )תשע"ט
יובהר, כי ניתן להציג מספר מגמות  
שהופעלו באותו מוסד חינוך ובלבד 
במסלול   שונות  במגמות  שמדובר 

 . מדעיה

מגמה    עבור 0.5% בניהול  המציע   מדעיבמסלול    1ניסיון 
שנות הלימוד   2-כאמור באמת מידה זו, בכל אחת מ

תש"פ(, יינתן למציע ניקוד של -האחרונות )תשע"ט
0.25% . 

  מדעי מגמות במסלול    2ניסיון המציע בניהול     עבור
שנות הלימוד   2-כאמור באמת מידה זו, בכל אחת מ

ציע ניקוד של תש"פ(, יינתן למ-האחרונות )תשע"ט
0.5% . 

ניסיון  ) בגין  יינתן  זו,  מידה  באמת  מלא  ניקוד 
 כאמור(. מגמות 2 הפעלתב

יש לפרט את הניסיון של המציע במסגרת התצהיר  
)סעיף    13נספח  ב התצהיר .  בתצהיר(  6למכרז  על 

   להיות חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.
 
 

תמונה  
 50% -חינוכית 

)יובהר, כי  
  1-9משתנים 

הינם על פי 
מחוון משרד  

 החינוך(. 

המציע  50% 7% אחוז הזכאות לבגרות - 1משתנה  לציון  בהתאם  ייקבע  זה  בקריטריון  *הציון 
 במחוון משרד החינוך. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5%  אחוז המצטיינים - 2משתנה 
מתמטיקה   5אחוז    -  3משתנה      יח"ל 

7% 
 7%  יח"ל אנגלית 5אחוז   - 4משתנה 
)מניעת   -  5  משתנה תלמידים  אחזקת 
 5% נשירה( 
 4% טוהר הבחינות - 6משתנה 
-גיוס לצה"ל/ שירות לאומי  -  7משתנה  

 5% זרחיא
בחינוך   -  8משתנה   ילדים  שילוב 

 6% המיוחד
 לימות ירועי אמעורבות בא  -  9משתנה  

 4% מתוך סקר אלימות
שיקול דעת 

הרשות  
- המקומית 

20% 

בשיפור   (1) ומומחיות  ניסיון  למציע 
תהליכי למידה והוראה, תוך גילוי 

  . של יכולת הנחיה והדרכה

הניסיון   4% את  לפרט  המציע    מומחיותה ו יש  של 
מאיכות   להתרשם  תוכל  שהוועדה  בכדי  כאמור, 

 ההצעה באמת מידה זו.
חינוכיות   (2) תוכניות  מפעיל  המציע 

ויש לו מנגנון לליווי של תלמידים  
 . מתקשים

אשר  3% החינוכיות  התוכניות  את  ולהציג  לפרט  יש 
לליווי  המנגנון  את  המציע,  ידי  על  מופעלות 

למציע   שיש  מתקשים  בכדי  תלמידים  כאמור, 
באמת   ההצעה  מאיכות  להתרשם  תוכל  שהוועדה 

 מידה זו.
חינוכיות   (3) תוכניות  מפעיל  המציע 

ויש לו מנגנון לליווי של תלמידים 
 . מצטיינים

 

אשר  3% החינוכיות  התוכניות  את  ולהציג  לפרט  יש 
לליווי  המנגנון  את  המציע,  ידי  על  מופעלות 

כאמור,   למציע  שיש  מצטיינים  בכדי  תלמידים 
באמת   ההצעה  מאיכות  להתרשם  תוכל  שהוועדה 

 מידה זו.
מפתח   (4) מודל המציע  ומפעיל 

עתיד: מוטת  פדגוגית   לחדשנות 
מודל  ומפעיל  מפתח  המציע 
וכן  ומשוב  הערכה  הטמעה, מודל 

 עובדי   2מעסיק באופן ישיר לפחות  
של   )בהיקף  קבועים   75%מטה 

וניסיון  ידע  בעלי  לפחות(  משרה 
המודל  של  והפעלה  בפיתוח 
עתיד  מוטת  פדגוגית  לחדשנות 

 כאמור.
 

יש לפרט את יישום אמת מידה זו בבית/בבתי ספר   6%
ידי המציע על  כאמור, בכדי שהוועדה    המופעל/ים 

זו  מידה  באמת  ההצעה  מאיכות  להתרשם    ,תוכל 
 ובכלל זה: 

על הממציע לפרט ולהציג בהצעתו את הפיתוח   -
הפדגוגית  לחדשנות  המודל  של  והההפעלה 
מוטת העתיד, מודל ההטמעה, מודל ההערכה  

 .  והמשוב כאמור
השכלתם,  להציג בהצעתו את  בנוסף, על המציע   -

של   וניסיונם  קבועים    2הכשרתם  מטה  עובדי 
של   בהיקף  ידו  על  משרה   75%)המועסקים 

בעלי הידע והניסיון בפיתוח והפעלה של  לפחות(
כאמור,   עתיד  מוטת  פדגוגית  לחדשנות  המודל 

תוך   , 14בנספח    לנוסח המפורטוזאת בהתאם  
המשרהציון   במציע.   אחוז  מהם  אחד  כל  של 

של עובדי  קורות החייםבנוסף, על המציע לצרף 
 מטה כאמור. 
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נקודות לפחות בקריטריון    75לבחינת ההצעה הכספית במכרז, הוא קבלת ציון של    -  תנאי מעבר לשלב ג' .8.2.1

וציון איכות משוקלל  בקריטריון התמונה החינוכית(    50%לפחות מתוך    37.5%)קרי,    התמונה החינוכית 

לפחות מתוך   68%, לרבות של התמונה החינוכית )קרי,  נקודות לפחות של כל מרכיבי האיכות יחדיו  80של  

 * של סך כל מרכיבי האיכות(.  ** 85%

 : מהניקוד הכללי  15% -בדיקת ההצעה הכספית -שלב ג' .8.3

כאמור. בשלב ג' תיבדק    לאחר דירוג ההצעות מבחינת האיכותמובהר כי מעטפות ההצעות הכספיות יפתחו רק  

 : טבלה שלהלןבהתאם לפרמטרים בההצעה הכספית של המציע,  

 

 

 
 

 ( השקעות נוספות, יחושב בהתאם לנוסחת השקלול הבאה: 2המחיר בסעיף )   תניקוד שיינתן ביחס להצע .8.3.1

שקיפות מידע ותהליכי ניהול מול   (5)
הספר בתי  הרשויות    , מנהלי 

החינוך:   המציע ומשרד  בבעלות 
נתונים לניתוח    BIמערכת  
המערכת  וד"חות.   יהיו נתוני 

הספר ניתנים   בתי  ע"י  לצפייה 
מתן  זה  בכלל  המקומית  והרשות 

 .גישה וסיסמא למערכות מידע

יש לפרט את יישום אמת מידה זו בבית/בבתי ספר   4%
המופעל/ים על ידי המציע כיום, על המציע להראות  

כאמור,  ת ממוחשבים  מדידה  וכלי  כאמור  הליכים 
והכל    BIמערכת   כאמור,  ודו"חות  נתונים  לניתוח 

ההצעה   מאיכות  להתרשם  תוכל  שהוועדה  בכדי 
 באמת מידה זו.

יקבל את מלוא  5% מוסדות ללא כוונת רווח  5%-כללי  רווח  כוונת  מציע שהינו מוסד ללא 
 הניקוד בסעיף זה.

 85% סך הכל 
*** 

 

סוג    
 הקריטריון 

 הערות  משקל  פירוט 

הצעת המחיר 
– 15% 

התקורה   (1) לא אחוז  התקורה  )היקף 
על   של   6%יעלה  הכולל  מהתקציב 

משרד   שהעמיד  העליונה  החטיבה 
כי    יובהר  הספר.  בית  עבור  החינוך 

חטיבת  ו/או    הוריםתשלומי   תקציב 
ו הקשורות או  /הביניים    פעולות 

הביניים חטיבת  אינם   ,להפעלת 
 נכללים בתקורה(.  

 נקודות. 6 -תקורה 0%
 נקודות. 5 -תקורה 1%
 נקודות. 4 -תקורה 2%
 נקודות. 3 -תקורה 3%
 נקודות. 2 -תקורה 4%
 נקודות. 1 -תקורה 5%
 נקודות. 0 -תקורה 6%

  15בנספח  בבכתב הצעת המציע  המציע יציין   6%
 את אחוז התקורה המבוקש על ידו.

התקורה  באחוז  לנקוב  יש  כי  יובהר, 
 .במספרים שלמים

נשוא   (2) הספר  בבית  נוספות  השקעות 
החינוך    המכרז משרד  מכספי  )שלא 

)תשלומי  משתתפים  כספי  ו/או 
 הורים((. 

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

 מטה לטובת בית הספר.  
שמפעיל   תקציבים  ספק,  הסר  למען 
החינוך   מוסדות  בין  מנייד  הספר  בית 
אינם יכולים להיכלל בניקוד העודף של 

   המציע לעניין זה.

 15בנספח  בכתב הצעת המציע  המציע יציין   9%
סכום ההשקעות שיינתן על ידו מדי שנה את 

ההשקעות  וייעוד  ההתקשרות  בתקופת 
לכוונותיו   בנוגע  אסמכתאות  לכך  ויצרף 

הפירוט  ואת    להשקעות ישירות בבית הספר
להשקעות  של   המציע  של  התקציבי  המקור 
 .אלו

זה  "אסמכתאות סעיף  לעניין  לצרף    –"  יש 
רו"ח   לייעדאישור  המציע  את   להתחייבות 

הספר לבית  הנוספות  ההשקעות   כספי 
בהצעה הכספית לבית י המציע  שהוצעו על יד

אליו את ייעוד השימוש , הספר נשוא המכרז
חלוקה   בציון  השונים  הכספים  מופנים 

של פירוט  וכן    לנושאים התקציבי  המקור 
י המציע  על ידשהוצעו    להשקעות אלוהמציע  
 (.15אישור רו"ח הנ"ל יצורף לנספח  )כאמור  

יותר,   גבוהה  השקעה  יוכיח  שהמציע  ככל 
ההצעות   )יתר  יותר.  גבוה  ניקוד  יקבל  כך 
)הגבוהה(   הטובה  להצעה  יחסית  ינוקדו 

של   לניקוד  ועד  זה    3%ביותר  רכיב  בגין 
 להלן(.  8.3.1כמפורט בסעיף 

  15% סך הכל 
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  X (B/A)  9 :הסבר

A-   ההצעה הגבוהה ביותר מבין המציעים 
B-  ההצעה הכספית הנבחנת של המציע 

לנוסחת    דירוג .8.3.2 בהתאם  ביותר,  הגבוה  הניקוד  את  שקיבלה  להצעה  יחסי  באופן  כאמור  יבוצע  ההצעות 

   לעיל. 8.3( שבטבלה בסעיף  2) -( ו1לאחר מכן יחוברו הציונים שניתנו למציעים בסעיפים ) השקלול הנ"ל.

על פי דין,  בחינת סבירות ההצעות הכספיות תיעשה ביחס לאומדן. מבלי לפגוע בזכויות המוקנות לעירייה   .8.3.3

ו/או על פי מכרז זה, יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות אשר סוטות מהאומדן ו/או  

 לבטל את המכרז כולו במקרה שכל ההצעות יסטו לרעה מהאומדן ו/או במקרה שתתקבל הצעה יחידה.  

לכל מציע בשלב האיכות )שלב ב'(  דירוג ההצעות הסופי ייעשה על ידי שקלול ההצעות באופן שבו יחובר הציון   .8.4

 (.יחד עם הציון שניתן בשלב בחינת ההצעה הכספית )שלב ג'

 .  אחוז 85  -  סה"כ ציון מרבי בגין איכות  

 .אחוז 15 - סה"כ ציון מרבי בגין ההצעה הכספית 

הנ"ל  זכייה במכרז כפופה להמלצתה של ועדת המכרזים של העירייה ולאישור ראש העיר, וללא כל האישורים   .8.5

 אין תוקף להתקשרות. 

כמו כן, במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי של ההצעות הסופיות, תומלץ על ידי חברי הוועדה המייעצת   .8.6

וזאת    הועדה המייעצת,   חברי  של   בהצבעה בפני וועדת המכרזים, ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות  

 . טת אישההעדפת עסק בשלי  בעניין להלןשבכפוף להוראות 

 זכויות העירייה .9

חוות דעת שלילית על  או לגבי מי מטעמו  / העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר קיימת לגביו ו .9.1

, לעירייה או לגוף אחר אשר העירייה סומכת על חוות  ו/או על ידי מי מטעמו  טיב מתן השירותים שניתנו על ידו

דעתו. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול  

 דעתה הבלעדי של העירייה.  

ניתוח להצעתו, ואם המשתתף יסרב למסור הסבר   .9.2 ו/או  ו/או  העירייה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר 

 ניתוח כאמור, תהא רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

השנים האחרונות    7העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו בפלילים ב   .9.3

,  1977-חוק העונשין, תשל"זשקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי  

כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג  

השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומרת  

עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביעות משפטיות ו/או הליכים    לעצמה העירייה את הזכות לפסול מציע אשר

 משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. 

בהתחשב   היתר,  בין  המכרזים,  ועדת  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תיעשה  הנ"ל  הפסילה  החלטת 

או יכולתו לבצע את השירותים נשוא המכרז  /בהשלכות של ההרשעות/ההליכים על אמינות ומהימנות המציע ו

 כנדרש.

בעלת הציון המשוקלל הגבוהה  או  ו/ אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הגבוהה ביותר   .9.4

 כל הצעה שהיא. ביותר או 

ו/או   .9.5 נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  מהמציעים  אחד  מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לדרוש,  רשאית  העירייה 

בהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר עם עמידתם בתנאי הסף של  ה

ועדת   רשאית  תהא  כאמור,  העירייה  דרישת  אחר  ימלא  לא  שהמציע  ככל  ההצעות.  פתיחת  לאחר  גם  המכרז 

 המכרזים לפסול הצעתו. 
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בעלי השליטה בו, מנהליו ובעליו. כמו כן, רשאית  העירייה רשאית לבדוק את אמינותו של המציע ו/או מי מטעמו,   .9.6

העירייה לבחון שירותיו ו/או עבודות דומות או אחרות אותם ביצע המציע ו/או מי מטעמו, ולהתקשר טלפונית  

לשם כך עם לקוחות ו/או המזמינים ו/או עם גופים שעבורם ביצע המציע את השירותים או העבודות, לרבות  

מציע, זאת בין היתר לשם קבלת מידע על טיב ו/או איכות שירותי המציע ו/או אמינותו  ללקוחות שצוינו בהצעת ה

ו/או עמידתו בלוחות זמנים וכיו"ב. בהשתתפותו של המציע במכרז, מעניק המציע לעירייה את הזכות לפנות  

 שבוצעו על ידו.  לגורמים עבורם עבד ו/או ביצע שירותים המציע ו/או מי מטעמו ולקבל כל מידע בעניין העבודות 

מי   .9.7 כנגד  ו/או  שכנגדו  לדחות הצעת מציע  ו/או  לפסול  דעתה,  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  העירייה 

מבעליו, קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי העירייה ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע רצון בהתקשרות עמו,  

המציע, חשד למרמה או תביעות בלתי סבירות וכיו"ב;  במהלך השנים האחרונות, לרבות בשל הפרת חוזה על ידי  

וכן לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע אשר כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ניתן פסק דין בגין עבירה הנוגעת  

לתחום עיסוקו של המציע בביצוע שירותים ועבודות מסוג נשוא המכרז. במקרים אלו העירייה תהיה רשאית  

 עון בעל פה ו/או בכתב, בטרם קבלת החלטה סופית, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.ליתן למציע זכות טי

בקביעת הזוכה תהיה העירייה רשאית להתחשב בכישורי המציע, יכולתו, ניסיונו וכל מסמך או פרט אחר שנדרש   .9.8

 המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. 

יא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת האומדן, או בשל חוסר  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שה .9.9

ו/או במקרים בהם   כנדרש,  התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה 

סברה העירייה כי ההצעה הינה תכסיסנית, ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, ו/או לוקה בחוסר  

 קיון כפיים, ו/או כוללת מידע שאינו נכון. ני- לב ו/או באי-תום

העירייה רשאית לבטל את כל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא מכרז חדש להגשת ההצעות,   .9.10

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד  

ודעת הביטול תישלח בכתב לכל הגורמים  הד ג' בגין כך ובלבד שפעלה בתום לב.  העירייה ו/או מי מטעמה ו/או צ

 רוכשי מסמכי המכרז. 

 העדפת עסק בשליטת אישה  .9.11

תקנה    על דרישות  על  העונה  )מכרזים(, התשמ"ח  (  1)ה  22מציע  נשים  1987-לתקנות העיריות  עידוד  לעניין   ,

בתקנה   כמפורט  אישה  בשליטת  הוא  העסק  לפיו  ותצהיר  אישור  ההצעה,  הגשת  במועד  להגיש  בעסקים, 

( הנ"ל במקרה בו לאחר שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה  1)ה 22בהתאם לתקנה     הנ"ל.

ההצעה האמורה כזוכה במכרז    תיבחר מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,  

 כאמור.  אישור ותצהיר  הגשתה,  ובלבד שצורף לה בעת

 תוקף ההצעה .10

או עד למועד הארכתה אם הוארכה כאמור לעיל,   ,עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאיתהצעת המציע תהיה בתוקף  

, תהא העירייה  בתנאי המכרזלא יעמוד בהתחייבויותיו ו/או לא יחתום על החוזה עם העירייה כאמור    שהמציע  במקרה

 .כפיצוי קבוע ומוסכם מראש רשאית לחלט את הערבות הבנקאית

 הליכים משפטיים .11

היה ומשרד החינוך, משרד הפנים או בית משפט מוסמך יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם זוכה 

זוכה או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  במכרז, או במידה ויינתן צו מניעה שיפוטי כנגד הפעלת בית ספר על ידי ה

או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשרות במכרז או בגין הפעלת בית הספר על פי תוצאות המכרז, 

תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז או את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, הכל לפי שיקול דעתה 

ה וללא כל תנאים מקדימים. במקרה כאמור, הזוכה במכרז ו/או משתתף במכרז לא יהיה המלא והבלעדי של העיריי 

)ככל שיהיו הוצאות    בגין הפעלתו בפועל של בית הספרזכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור הוצאות אשר הוציא בפועל  

רה לא ישולמו כספי תקורה כאלה( מן המועד שבו הורתה לו העירייה לעשות כן ועד למועד מסירת ההודעה. בכל מק

 או היערכות להפעלה, אלא רק תמורה בגין הפעלה בפועל של בית הספר. 
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 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר  .12

מכל חוזה  עם הזוכה, אם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם הזוכה או במידה ולא נחתם ההחוזה  לאחר שנחתם  

סיבה שהיא עם הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית, על פי שיקול  

" )להלן:  במכרז  שזכה  המציע  אחרי  שדורג  למציע  לפנות  הבלעדי,  שנידעתה  במכרז, כשיר  הזוכה  היה  כאילו   ,)"

לכך המ הסכים  לא  למכרז.  והצעת הכשיר השני  לתנאי המכרז  , תהיה  בהתאם  הזוכה  במקום שלאחר  שדורג  ציע 

חדש לביצוע    חוזההעירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם  

 ההתקשרות.  

למען הסר ספק, לכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה  

ות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני או כל כשיר הבא אחריו, נתונה לשיקול דעת העירייה בלבד והיא  זו, לרב

 תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני ו/או לשלישי, אלא לבטל המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף.

הספר מטעם משרד   בכלל המקרים של ביטול ההתקשרות נכלל המקרה בו הזוכה במכרז לא הציג רישיון להפעלת בית 

 . חוזההחינוך בהתאם להוראות המכרז וה

 ה והתקשרות עם הזוכהיהודעה על הזכי .13

 בכתב לזוכה על הזכייה במכרז. תודיע העירייה .13.1

, מיום קבלת הודעת העירייה על זכייתו במכרזלכל היותר,    ימים  7בתוך  ,  "(הזוכהזכה המציע במכרז )להלן: "  .13.2

 :לפעול כדלקמן  זוכהיידרש ה

את   (1 ידי    ג'מסמך  ,  החוזהלהמציא  על  כדין,  חתום  כשהוא  העירייה  לידי  נספחיו,  על  המכרז,  למסמכי 

 מורשה/מורשי החתימה מטעם המציע. 

בנוסף, המציע הזוכה מתחייב לעדכן את העירייה במועד הקבוע בסעיף זה, איך נהג ביחס להעסקת עובדי  

 והכרה של משרד החינוך. ההוראה, כאמור בנוהל רישוי 

וביצוע    חוזה , להבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה בתקופת הערבות בנקאית חתומה לטובת העירייהלהמציא   (2

 . בנספח א' לחוזה בנוסח הקבועשירותים נשוא המכרז 

את   (3 הביטוחה אישור  ה להמציא  מחברת  ב   חתום  המפורטים  הביטוחים  קיום  בדבר  לטובת    חוזה מטעמו, 

  מאוחר יותר יובהר, כי העירייה תהיה רשאית לקבוע מועד    .לחוזה  2וב'  1בנספח ב'  הקבוע  בנוסחהעירייה  

 להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור. 

את    מתחייב   הזוכה   המציע (4 לעירייה  להוראות  להמציא  בהתאם  הנדרשים  האישורים  למניעת    החוקכל 

  בבית על ידו    המועסקים  העובדים  לכל  ביחס,  2001  -"אהתשסהעסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים  

 . המכרז למסמכי  7בנספח מור כא, הספר  בבית  העסקתם טרם, הספר

 ' לחוזה.גבנספח  בנוסח הקבוע טופס התחייבות לשמירת סודיותלהמציא לעירייה  (5

 ות הצדדים על פי כל דין.אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכוי

בויותיו, קרי, לא מסר לעירייה את החוזה על כל נספחיו חתומים ו/או לא המציא  ייד בהתח מוה והזוכה לא יעהי .13.3

לעירייה  המציא  א  ללעירייה את ערבות ביצוע ו/או לא המציא לעירייה את אישור הביטוח החתום כנדרש ו/או  

ו  ו/אלמניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים    החוקאת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות  

לא המציא את טופס ההתחייבות לשמירת הסודיות ו/או לא עמד הזוכה באחת מהתחייבויותיו כאמור בסעיף  

. לעיל, לרבות בלוחות הזמנים הנדרשים ו/או לא ביצע ו/או הפר אחד מתנאי המכרז, תהא העירייה רשאית  12.2

לחלט את ערבות המכרז שהמציא,    למציע, ו/או  בכתב  עהודכרז בהבמלבטל את הזכייה  לפי שיקול דעתה הבלעדי  

ו/או לבחור בהצעה אחרת כהצעה הזוכה ו/או לנקוט בכל צעד אחר,  כולה או חלקה, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם 

בהתאם להוראות מכרז זה ועל פי   עירייה העומדת ל זכות כל הכל בלא לגרוע מ, שיקול דעתה  הבלעדי הכל על פי

 . כל דין
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לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, וזאת כפיצוי מוסכם בין הצדדים  ית  רשאיובהר, כי העירייה תהיה   .13.4

לכיסוי נזקי העירייה, וללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לתבוע את הזוכה בגין  

 ך ומבלי לפטור את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במסגרת מכרז זה. כיתר הנזקים שנגרמו לה בגין  

של   .13.5 המשתנים  בצרכים  העירייה,  ידי  על  מאושר  תקציב  של  בקיומו  מותנים  והיקפה,  הזוכה  עם  ההתקשרות 

העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרד החינוך או משרדי הממשלה או מאת  

 גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם.  

 

שאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל, לדעת העירייה, שינוי  העירייה תהא ר .13.6

מהותי במצבו הכלכלי של הזוכה, או אם נודע לעירייה לאחר ההחלטה במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי  

לזוכה,    להשפיע על ההחלטה ואשר לא הייתה ידועה לעירייה בעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה תפנה העירייה

 בטרם קבלת החלטה לביטול זכייתו, לקבלת הסבר ביחס לגורם אשר בגינו שוקלת העירייה לבטל זכייתו כאמור. 

העירייה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או   .13.7

מתחייבת למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי  שיפוי כלשהם מהעירייה. כמו כן, העירייה איננה  

 או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה, אלא ככל שמחייבים אותה דיני המכרזים. 

הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שיחתם החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז עם מי   .13.8

 שיקבע על ידי העירייה כזוכה.

של  ייה בעירכלפי הא  ין שהוומ ת מכל סוג  ועי בת  ורישות, ו/א ד,  תונ עטיינה כל  תהמו, לא  מטעמי  ל  או ציע ו/למ .13.9

 ויותיה אלו.   בזכ ירייה ע שימוש ה

 ה מאשר את הסכמתו לכל האמור לעיל. ז י מסמךול מתו בשתיציע בח המ .13.10

 ומידע בדבר בית הספר נתונים .14

 אישורים ורישיונות הרלוונטיים ביחס לבית הספר .14.1

ופירוט התנאים לקבלת הרישיון להפעלת בית    מטעם משרד החינוך להפעלת בית הספר כיוםהרישיון  העתק  

,  ליקויים בהם העירייה מתחייבת לטפלהופירוט    דו"ח בטיחות לבית הספר, העתק  הספר מטעם משרד החינוך

תקציבית להרשאה  ספרוכן    בכפוף  בית  למבנה  הרלוונטיים  נוספים  ומסמכים    16כנספח  מצ"ב    -  אישורים 

 למסמכי המכרז. 

בבית הספר  נתונים .14.2 כ"א  בנושא  והכנסות  הוצאות  הלימוד האחרונות  אודות  שנות  של שלוש  , מצ"ב  לתקופה 

המכרז.    17כנספח   לשאלות    יצוייןלמסמכי  המענה  במסגרת  יפורסמו  המנהלה  עובדי  של  ההוצאות  נתוני  כי 

 ההבהרה שתפרסם העירייה. 

 :בית הספר כולל .14.3

  :מבנה תיכון .14.3.1

מקלט אחד שהוסב לחדר  ,  כיתות מתוכן כיתה אחת הוסבה לחדרי רכזות שכבה  4    :קומת קרקע .1

 . שרותי נכים, שירותים 2,  מחסן, מורים ומשרד

 . שרותי נכים, חדרי שירותים 2, מקלט שהוסב לכיתה, כיתות 6 :קומה ראשונה .2

 . שרותי נכים, חדרי שירותים 2,  מקלט שהוסב לכיתה, כיתות 6 :קומה שניה .3

 : מבנה מנהלה .14.3.2

קרקע .א מנהלה  5:  קומת  ומחסן,  משרדי  קפיטרייה  ספרייה,  ארכיב,  חדר  מורים,  חדר  חדרי    2, 

 .שרותי נכיםחדרי  2,  שירותים

 חדרי שילוב, חדר מורים, שירותים.  4, חדר לבורנטית,  מעבדות 2 :ראשונהקומה  .ב

 . 1מחסנים, שירותים  2כיתות,  2, מעבדות 2: קומה שניה .ג
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 מבנה נוסף בסמיכות למבנה מנהלה ובו: .14.3.3

 .חדרי שירותים  2, מחסן, ד"ממ: אולם אודיטוריום .א

 אולם ספורט בתהליך בנייה.  .14.3.4

 מבנה בתהליך בנייה: שלב ד' ה' .14.3.5

שרותי  ,  שירותים  2,  ממ"ד אחד גדול מחולק ליחידות עבודהכיתות,    9,  חדר מורים :קומת קרקע .א

 . נכים אחד

 . שירותי נכים אחד, שירותים 2, ממ"ד, כיתות לימוד 11: קומה ראשונה .ב

 . שרותי נכים אחד, שירותים 2, ממ"ד 1, כיתות לימוד 11 :קומה שניה .ג

 

 מבנה חטיבה:  .14.3.6

,  חדר לבורנטית ,  כיתות לימוד  5,  חדר מורים,  מנהלה כוללת חדר מנהלת ומזכירות  :קומת קרקע .א

 שרותי נכים   2, שירותים 4, חדרי יועצות 4,  מחסןו חדר של"ח,  מחסןוחדר אבות בית  ,  חדר מחשוב

לימוד  8:  קומה ראשונה חטיבה .ב ומשרדים  2,  כיתות  לכיתות  +    4,  מקלטים שהוסבו    3שירותים 

 . יועצת חדר  1, שרותי נכים

  3שירותים +    4,  חדר משרדי לצוות  1,  מקלטים שהוסבו לכיתות  2,  כיתות  9:  קומה שנייה חטיבה .ג

 נכים 

: נכון למועד פרסום המכרז, בבית הספר מועסקים  מידע אודות מורים ועובדי מנהלה המועסקים בבית הספר .14.4

מורים בחטיבה העליונה מועסקים    18מועסקים על ידי העירייה,    חטיבה העליונהם במורי  19:  עובדי הוראה  69

  עובדי מינהלה  29וכן  מורים בחטיבת הביניים מועסקים על ידי משרד החינוך,    32על ידי משרד החינוך והעירייה,  

 )מזכירות, אבות בית, לבורנטיות, הנה"ח, סייעות ומנקות(.

אודות   .14.5 הספר  נתונים  בבית  שיושקעו  המשאבים  ההתקשרותהיקף  בתקופת  שנה  ע"י   מדי  המכרז  מכוח 

 : לתקציב של משרד החינוך , מעברהעירייה

מעבר  להשקיע בבית הספר  ,  ובכפוף להרשאה תקציביתלשיקול דעתה הבלעדי  בהתאם  ,  תהא רשאית  העירייה 

החינוך משרד  של  כלתקציב  זאת  תוספתיות    שעות  157  -,  לתקציביה  בהתאם  בשנה,  ולסדרי  למדיניותה, 

 . העדיפויות שלה

שיקול  תהא רשאית לצמצם ו/או להוסיף על האמור הכל בהתאם לאמור בחוזה, בהתאם ל  יובהר, כי העירייה

 מדיניות העירונית ולאישור תקציבי. דעתה הבלעדי, 

את השתתפותה    מציע הזוכההעירייה מתחייבת להעביר ל,  4/2019  לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  בהתאם .14.6

ספר דומים שבבעלותה ובכל מקרה בסכומים שלא    י, בהיקפי השתתפותה בבתהספר  בית  של  הקיום  תבעלויו

ידה  הבסיסייםיפחתו מהשתתפותה במימון השירותים   על  לו היה מופעל  בית הספר  , הכל  החיוניים להפעלת 

 כמפורט בחוזה. 

כי    למען .14.7 יובהר,  ספק  עבורהעירייה  הסר  גם  השתתפותה  את  לתקצב  חטיבת    אחראית  שכן  הביניים,  חטיבת 

 הביניים היא בבעלותה.

 במסמכי המכרז  עיון .15

וכן במסמכי ההצעה הזוכה   .15.1 ועדת המכרזים  לעיין בפרוטוקול של  זכו במכרז רשאים לבקש  מציעים אשר לא 

והעירייה תהא רשאית להמציאם לידם, על פי שיקול דעתה, בהתאם להוראות דיני המכרזים. המציעים מאשרים  

 ור.  זאת מראש בעצם הגשת הצעתם ולא תהא להם כל טענה בגין החלטת ועדת המכרזים כאמ

סוד   .15.2 או  סוד מסחרי  בהם  יש  בהצעתם  אילו חלקים  מראש  לציין  המציעים רשאים  לעיל,  לפגוע באמור  מבלי 

מקצועי, מהו הסוד המסחרי או הסוד המקצועי, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו.  

ף או בדרישות מהותיות של המכרז  למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הס

 למכרז.  10נספח כ אשר יחשפו בכל מקרה. בנוסח המצורף 
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הנ"ל כנדרש, ייחשב    10נספח    לעיל או לא ימלא את  251.כאמור בפסקה    10נספח  יצוין, כי מציע שלא יצרף את   .15.3

 כמי שנתן את הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. 

בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של העירייה,   .15.4

ל או לחייב את שיקול דעת ועדת המכרזים בעניין  ולא יהיה במילוי או ציון החלקים הסודיים כאמור כדי להגבי

והקביעה לגבי עיון במסמך או בחלק ממנו המכיל סוד מסחרי, תלויה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,  

כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי  ובהתאם לנסיבות כל מקרה. ועדת המכרזים רשאית לחשוף  

, לרבות חלקים שצוינו על ידי המציע  ת לפעול בהתאם להוראות דיני המכרזיםאו מקצועי, והוא דרוש על מנ

 . ולמציע לא תהא כל טענה בגין החלטת וועדת המכרזים כאמור כחסויים,

המכרזים   .15.5 ועדת  )בהחלטות  המכרז  בתוצאות  לעיין  שיבקש  מציע,  וכל  פונה  כל  לחייב  רשאית  תהיה  העירייה 

תאשר למסור לו את המסמכים, בכל עלויותיו והוצאותיו בגין היענות  ובהצעה הזוכה(, ככל שוועדת המכרזים  

 לבקשה, לרבות בעבור הכנת העתקים ממסמכים אלו. 

 שונות .16

ביצוע   .16.1 במהלך  ו/או  לשם  להם  שייודע  ו/או  שיימסר  מידע  כל  בסוד  לשמור  בזאת  מתחייבים  המציעים 

ירו או להביאו לידיעת אחר, בכל צורה  ההתחייבויות בהתאם למכרז וחוזה אלו ולא לפרסם המידע הנ"ל, להעב 

 שהיא, הן במשך כל תקופת ההתקשרות החוזית בין הצדדים והן לאחר סיומה. 

  כרז ונמסרים למציע לצורך הגשת הצעתו למ  עירייההבלעדי של ה  הכל המסמכים המצורפים למכרז זה הם רכוש .16.2

   הצעות זה בלבד. אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש אחר במסמכים אלו.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות   .16.3

 במכרז תחולנה על המציע בלבד.

המציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו   .16.4

 אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיאום הצעות כולל:לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע 

למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין    -כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו   .16.4.1

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות, הכל בנוגע להצעה    - במציע  

 וכיו"ב. 

של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו,  קבלה   .16.4.2

 כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

פר איזו  העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתו של מציע, אם המציע לא עמד בדרישות המכרז או החוזה, או שה .16.5

 מהתחייבויותיו לפי מסמכים אלה או שהזוכה חזר בו מהצעתו.  

לקבוע הצעה כשירה שנייה למקרה שבו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל או תופסק מכל    תרשאי  העירייה .16.6

 סיבה שהיא. הודעה מתאימה על כך תשלח למציע שידורג, ככל שידורג כזה, ככשיר שני. 

לצד שלישי,  , כולן או חלקן,  זמנה זו ולפי החוזהלפי ההתחייבויותיו  זכויותיו או  את    נו רשאי להמחותנ מציע אי .16.7

קבלת  ללא  צד שלישי,  , במישרין או בעקיפין, לםאו חלק  םכולשירותים,  להעביר את ביצוע הוהוא איננו רשאי  

החוזהה  תהסכמ להוראות  ובהתאם  ובכתב,  מראש  כאמורניתנה    .עירייה,  כדי  א  ,הסכמה  בכך  לגרוע  ין 

 מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי החוזה, והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה. 

 

 :חתימת אישור של המציע

 

, וכי  לעיל, ביחד עם כל המסמכים הנלווים להדכי קראנו והבנו את ההזמנה    , ימתנו שלהלןתאני/אנו, הח"מ, מאשרים בח 
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 התנאים הקבועים במסמכים אלו. אנו מסכימים לכל 

 

 ________________       ______________         _ _____ ___                            _____ ___________ 

 של המציע   חותמת וחתימה   תאריך              שם ותפקיד החותם        שם המציע 

 

 

 

 

 1נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 

 הצהרות והתחייבויות המציע 
 

 _________ הח"מ,  ___________________ אנו  ת.ז.   ,______ _____________________  ,___________

"(,  המציע______ )להלן: " _______________________ ______ אצל _________________ משמשים כ _______

לניהול ולהפעלת בית ספר על   4/2021ומוסמכים להצהיר ולהתחייב בשמו, לאחר שקראנו בעיון את מסמכי מכרז מס'  

ואת הצעת    ("המכרז)להלן: "  ברחובות  70י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים  -יסודי שש שנתי )כיתות ז 

 :כדלקמןמצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע , , על כל חלקיהם ונספחיהםהמציע

 י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, - לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי )כיתות זאנו מציעים בזה את שירותינו  .1

הצופים   .2 הר  והכל  ברחובות  70ברחוב  ולהנחיות  ,  לדרישות  לתנאים,  בבהתאם  והחוזה המפורטים  המכרז  מסמכי 

   ."(המכרז מסמכי")להלן:  נספחיהםהמצורף לו, על  

הננו מודעים ומכירים את המהות המקצועית של השירותים נשוא המכרז, ומגישים את הצעתנו לאחר שקראנו והבנו   .3

לאחר שבחנו ובדקנו את תנאי הפעלת בית הספר,   ,במסמכי המכרזהנחיות המפורטות  הדרישות ו התנאים,  האת כל  

דרכי הגישה וכל פרט אחר הקשור בכך, ומצאנו את כל הנ"ל מתאימים למטרותינו והננו מוותרים בקשר לכך על כל 

 טענה של ברירה מחמת אי התאמה או אחרת. 

הסיכונים   .4 העלויות,  המגבלות,  התנאים,  הדרישות,  כל  את  ומקצועי  עצמאי  באופן  הקשור  בדקנו  אחר  פרט  וכל 

על  התחייבויותינו  ולקיום  המכרז  נשוא  השירותים  לרבות  פי  -לאספקת  המכרז  ונספחיוה  מסמכי  במועדן  חוזה   ,

מסמכי  ובמלואן, ביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו ע"פ  

ובסביבתו   ברחובות  70הר הצופים  ברחוב  שבית הספר  ה  ביקרנו במבנ  המכרז, אם נזכה בו. במסגרת בדיקתנו כאמור,

 זה. בית ספרובדקנו את כל הנתונים הפיזיים והתכנונים והמשפטיים הקשורים עם הפעלת 

, ואם נזכה במכרז, אנו מתחייבים בחוזה ונספחיו  במסמכי המכרז לרבותהמפורטים    תנאים ההצעתנו עונה על כל   .5

 . מסמכי המכרז פי תנאי- ביצוע העבודה וכל השירותים המפורטים עללקחת על עצמנו את 

גופים   הננו .6 ניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים במכרז זה לבין עבודה עם  מצהירים כי איננו נמצאים במצב של 

 אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לעירייה. 

אי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן ואנו לא נהיה שהוצאנו לשם הכנת הצעתנו במכרז, וקיום כל תנ  ההוצאותכל   .7

זכאים לכל החזר, שיפוי או פיצוי בגינן, לרבות במקרה שבו יבוטל הליך המכרז, מכל סיבה שהיא, או שלא ייבחר זוכה 

 כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין זה. 

לא נעשה כל שימוש במידע ובמסמכים אשר נמסרו לנו בקשר למכרז זה, אלא לצורך הגשת הצעתנו בו. אנו מתחייבים  .8

 כל מידע אשר התגלה לנו בקשר לעירייה ולמכרז, ללא הגבלה בזמן.  בסוד לשמור 
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אחר שנגיש את לא תתקבל ל  הם,על נספחי  חוזהה ו  לנו כי כל טענה בדבר אי הבנה או אי הסכמה לתנאי המכרז   ידוע  .9

 הצעתנו למכרז. 

הננו מתחייבים להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד  .10

והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח על בתי ספר,   1953  -והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג  1949  -חובה, תש"ט

ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך, לרבות חוזר והתקנות מכוחו,    1969-תשכ"ט

אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן(, על פי כל   -, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר4/2019מנכ"ל  

נחיות משרד החינוך, דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים וה

 התקפים והחלים, וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן.

המפעיל יקבל את הבעלות בכל הקשור לחטיבה העליונה בבית הספר בלבד, כפי שנגזר ידוע לנו כי  מצהירים כי    הננו .11

ך ו/או הרשות,  מהנחיות התפעול של משרד החינוך, ובכל הקשור לחטיבות הביניים, נשארת הבעלות בידי משרד החינו

 והמפעיל יהיה המנהל והמתפעל של חטיבת הביניים. 

 . על נספחיהם חוזה הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי תנאי המכרז וה  .12

 נשוא המכרז.  שירותיםהננו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע  .13

 נשוא המכרז.   שירותיםאת להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע  ברשותנו או בכוחנו  .14

להסכמים  .15 ובהתאם  דין  כל  להוראות  בהתאם  ההוראה  עובדי  של  וזכיותיהם  שכרם  את  לשלם  מתחייבים  אנו 

הקיבוציים הרלוונטיים אשר נחתמו עם הארגונים היציגים ובהתאם להנחיות משרד החינוך בכלל זה תקנון שירות  

 עובדי הוראה וחוקת עבודה. 

במלואם בבית הספר נשוא המכרז  רחובותלהשקיע את מלוא התקציבים שיועברו אליי על ידי משרד החינוך ועיריית  .16

 בלבד ולטובת תלמידי בית הספר, בהתאם להנחיות משרד החינוך, ולא לגבות תקורה מעבר לזו המוצעת בהצעתי זו.

הור .17 תשלומי  לגבות  שלא  מתחייבים  ובהתאם אנו  החינוך  משרד  ידי  על  שנה  מדי  המאושרים  לסכומים  מעבר  ים 

 לעקרונות שנקבעו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול חשבון ייעודי לתשלומי הורים. 

 אנו מתחייבים שלא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה .18

 , בכפוף לכל דין. 1988  –בחוק החינוך המיוחד, תשמ"ח במסגרת תכנית השילוב, כמשמעותה 

בוועדת  .19 וכי  החינוך  משרד  והנחיות  מנכ"ל  חוזר  הוראות  פי  על  יינתנו  הורים  בתשלומי  הנחות  כי  מתחייבים,  אנו 

 ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של העירייה. 

המכרז מסמכי  המפורטים ב  לתנאיםאם נזכה במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם   .20

 . חוזהלשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה ועל פי הוראות ה

על    ימים  7  תוך אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים לבצע את הפעולות המפורטות להלן וזאת   .21 מתאריך הודעתכם 

 תנו במכרז: זכיי

 לחתום על החוזה ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.  .21.1

 להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה כנדרש במסמכי המכרז )ערבות ביצוע(.  .21.2

 להמציא לכם את אישור על קיום ביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.  .21.3

 . למסמכי המכרז ב'סמך מ ל  231.האישורים כמפורט בסעיף להמציא לכם את כל   .21.4

 המכרז.  להמציא לעירייה טופס התחייבות לשמירת סודיות כנדרש במסמכי .21.5

 על זכייתנו במכרז. להפעיל את בית הספר החל מהמועד הנקוב בהודעתכם .21.6

לעיל כולן או מקצתן נאבד את זכותנו   21מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות המנויות בסעיף  אנו .22

לבצע העבודות נשוא המכרז והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתנו זו כפיצוי קבוע  

 מכרז.מסמכי השוא המכרז, הכל כמפורט בולהתקשר עם מפעיל ו/או מציע אחר לביצוע העבודות נ  מראשומוסכם 

ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות   כן

 על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.  שאנו נוטלים 
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ב .23 העירייה  לטובת  לבקשתנו  שניתנה  בנקאית  ערבות  מצרפים  הננו  הצעתנו  קיום  למסמכי  להבטחת  המצורף  נוסח 

ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.   ותהא  2021.8.30בתוקף עד ליום    שתהא  ש"ח  100,000, על סך  8נספח  בהמכרז  

ידוע לנו ואנו מסכימים שהעירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית, ידוע לנו כי הארכת תוקף 

הערבות הבנקאית פירושה, בין היתר, הארכת תוקף הצעתנו. סירוב להארכת הערבות יזכה את העירייה בזכות לחלט  

פן סופי ולא תהיה לנו כל טענה כנגד העירייה בקשר עם חילוט הערבות במקרה  את הערבות הבנקאית לטובתה באו 

 כזה.

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________ _____________ ______________________________ שם המציע:  

 ___________________________ _____________ ______________________________ תיאורו:

 ות, עמותה או אחר( נא לפרט.  )חברה, שותפ    

 ______________  ___ __ _____ ____ ________/ ____ ______ ___ _______ ____ _________ ת.ז./ח.פ :  

 ___________________________ _____________ ______________________________ כתובת:

 ______________________________________________________________________ כתובת דוא"ל: 

 ___________________________ _____________ ______________________________ טלפון/פלאפון: 

 ___________________________ _____________ ______________________________  פקס: 

 ______ _______________ ______________ האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:שמות ומספר הזיהוי של 

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ___________________ ________________________________________________________ ___ 

 

 

 חתימת המציע:___________________________                                         : ____________תאריך

 

 

 

 אני הח"מ עו"ד _____________, המשמש 

 כעו"ד של התאגיד_______________       

    מס'     

 בזאת כי ביום_____________ התייצבו  מאשר     

 בפני ה"ה:      
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 _______________, ת.ז. ____________ 

 ______________, ת.ז. ____________  

 המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד       

 הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות      

 שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני.      

 

 

                    

 דין -עורך     תאריך       

 

 

 

 

 

 2נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 2.2להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף  תצהיר בדבר ניסיון המציע
 לתנאי המכרז  2.2לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 

 לכבוד

 רחובות עיריית 
 

 ג.א.נ.,

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  

 מצהיר בזאת כדלקמן: האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

1.   _____________ המציע  מטעם  ניתן  זה  "תצהירי  כ____"(  המציע )להלן:  בו  משמש  ומוסמך ___ שהנני   _____

 תחייב בשמו.  צהיר ולהלה

או ממלכתי דתי, בחינוך  ( מוסד חינוך ממלכתי  תש"פ  -"ותשעשנות הלימודים האחרונות )  5המציע הפעיל במהלך   .2

, במהלך  לשנה  תלמידים לפחות  700בממוצע  , שבו התחנכו  בעל רישיון כדין במדינת ישראל  בחטיבה העליונההרגיל,  

 . שנות הלימודים הנ"ל 5

, משרד החינוך  שלתמונה החינוכית  חינוך אשר צוין לגביו ב מוסד  יוגדר כ  זה  מכרז  לצורך   -""מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי

 )לפי העניין(.  ממלכתי דתיאו  ממלכתי –ביחס לשנת הלימודים תשע"ט, ב"סוג הפיקוח" 

, ביחס לשנת הלימודים משרד החינוך  שלתמונה החינוכית  חינוך אשר צוין לגביו במוסד  יוגדר כ  זה  מכרז  לצורך-"  בחינוך הרגיל"

 . רגיל –" סוג חינוך מוסד, ב"טתשע"

 היא   אם  ובין  עצמאית  עליונה  בחטיבה  מדובר   אם  בין  4/2019"ל  המנכ   בחוזר   כאמור  תוגדר  זה  מכרז   לצורך  -"עליונה  חטיבה"

  .עליונה כחטיבה בלבד זה עניין לצורך יוכר  שנתי ארבע ספר בית.  שנתי שש ספר בית מתוך חלק

 :ב'סמך למ 2.2שבסעיף להלן פירוט ניסיון המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף  .3

שם הרשות   מס"ד 

 המקומית

שם מוסד  

 החינוך  

 ומספר מוסד 

איש הקשר  

ברשות  

 המקומית

טלפון קווי /  

טלפון סלולרי  

 של איש הקשר 

מס' תלמידים  

בכל אחת  

 מהשנים  

 סוג מוסד החינוך

 

 תאריכי

 ההפעלה 

 עד:_()מ:_   

חינוך   ____-תשע"ו     .1  או    ממלכתימוסד 
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החינוך המוצג    מוסדלממשרד החינוך או ממשרד ממשלתי אחר ביחס    העתק רישיון הפעלה כדיןהמציע יצרף   * 

 . ב' למסמך 2.2, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  תש"פ-בשנות הלימוד תשע"ו , בתצהיר זה על ידו
 
המוצג  ברשות המקומיות ביחס לטיב ביצוע השירותים במוסדות החינוך  השירות    ןממזמי  ההמלצהמציע יצרף   * *

 . ב'למסמך  2.2לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  ,  תש"פ-בשנות הלימוד תשע"ו , בתצהיר זה על ידו
 
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

 __________________ 

  

 _______________________ 

 ת המצהיר חתימ  תאריך 

                     

 

 

 

 אישור

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  

אישית/שזיהיתיו ולאחר  / לי  המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

 

            

                 _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____-תשע"ז
 ____ -תשע"ח
 ____-תשע"ט

   ____  -תש"פ

בחינוך   דתי,  ממלכתי 

בחטיבה העליונה  הרגיל ו

)בעל רישיון כדין במדינת  

 ישראל( 
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 3נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 

 בדבר פעילות המציע בהתאם לדרישות הדין תצהיר 
 לתנאי המכרז  2.3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 ג.א.נ.,

 

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: האמת בלבד, וכי אם לא 

1. __ המציע  מטעם  ניתן  זה  "___________  ______תצהירי  כ____"(  המציע)להלן:  בו  משמש  _____  ___ שהנני 

 תחייב בשמו. צהיר ולהומוסמך לה

ההתאגדות של המציע( הרשום ברשם רשמי, המציע הינו גוף מאוגד על פי דין _________________ )לפרט את סוג   .2

 הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין לגבי גוף מסוגו. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

 

 

 __________________ 

  

 _______________________ 

 ת המצהיר חתימ  תאריך 
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 אישור

 

מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  אני החתום מטה ___________ עורך דין,  

ולאחר   המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי 

א  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

 

                            _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                                

 

 

 

 

 

 4נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 

 אישור רו"ח
 לתנאי המכרז  2.5לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 

 ג.א.נ.,

 

הפרטים הבאים לגבי המציע _______________  אני החתום מטה ______________)רו"ח )שם מלא(( מאשר את   .1

 )שם המציע(. 

תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם   2018-2019המציע הגיש דו"חות כספיים מבוקרים לשנים   .2

הערת "עסק חי" או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולת של הגוף לעמוד בהתחייבויות או סיכונים בדבר 

 המשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין.  

 

 

 

 אישור רו"ח 
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 ___________________  ___________________  ___________________ 

 חתימה וחותמת של רו"ח  שם מלא של רו"ח  תאריך 

 

 

 ובלבד שיהיה בנוסח האמור.   -ניתן להדפיס על נייר לוגו של משרד הרו"ח* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

   )א( 1ב2-ב)ב( ו2 פיםתצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי סעי 
 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לתנאי המכרז  2.6לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 
 לכבוד

 רחובות עיריית 
 

 

 

 ג.א.נ.,
 

 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת     ת.ז.     אני הח"מ  
  בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

1. __ המציע  מטעם  ניתן  זה  "___________  ______תצהירי  בו  "(  המציע)להלן:  משמש  _____  ___ כ____שהנני 
 תחייב בשמו. צהיר ולהומוסמך לה

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .2
הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .3

 שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.   הקיבוציים החלים בקשר למתן
 נא למחוק את המיותר:   .4

הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן     4.1
  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"אבחוק דהיינו עבירה לפי  

 . 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זירה לפי או עב
הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי   4.2

 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 (: במשבצת המתאימה Xסמן רז מתקיים אחד מאלה )בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכ .5

   '(  חוק שוויון זכויות)להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -   חלופה א"
 לא חלות על המציע. 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –)למציע שסימן את חלופה ב'  

 ( 1חלופה) –  עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )   
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   והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע 
קבלת   לשם  –הצורך   ובמקרה   ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי  חובותיו יישום בחינת  החברתיים לשם 

 .ליישומן בקשר הנחיות
  ל בעבר  התחייב  לשם  המציע  החברתיים  והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  פנות 

ולפי  יישום    בחינת  שוויון  9 סעיף  חובותיו  ליישום   לחוק  הנחיות  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא  זכויות, 
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן    פעל ליישומןחובותיו  

 התחייבות זו(. 
סעיף   .6 לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  הרווחה   5המציע  העבודה,  משרד  של  הכללי  למנהל  לעיל 

  -ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  30והשירותים החברתיים, בתוך  
1976 . 

 
 
 
 
 

 אישור
 
 
 
 
 
 
 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  
אישית/שזיהיתיו ולאחר  / לי  המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

                 _____________________ 
 חתימת וחותמת עורך דין                            

 

 6נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 

 חובותיו של המציע לעניין זכויות העובדים תצהיר בדבר קיום 
 לתנאי המכרז  2.7לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 )תצהיר זה ייחתם על ידי המציע(

 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 

 ג.א.נ.,

 

כולה ואת  אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  

 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

1. __ המציע  מטעם  ניתן  זה  "___________  ______ תצהירי  כ____"(  המציע)להלן:  בו  משמש  _____  ___ שהנני 

 תחייב בשמו. צהיר ולהומוסמך לה

חובותיו   .2 את  מקיים  המציע   כי  מצהיר  וההסכמים  הנני  ההרחבה  צווי  העבודה,  דיני  לפי  העובדים  זכויות  לעניין 

 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים נשוא מכרז זה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

 

 

 __________________  
 

 __________________ 
 ת המצהיר חתימ  תאריך 
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 __________________ 

  

 _______________________ 

 ת המצהיר חתימ  תאריך 

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  

אישית/שזיהיתיו ולאחר  / לי  המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

                 _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 לעניין זכויות העובדים תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע 
 לתנאי המכרז  2.7לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 )תצהיר זה ייחתם על ידי בעלי השליטה במציע )ככל שישנם((

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 

 ג.א.נ.,

 

האמת כולה ואת  אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  

 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

1. " )להלן:   ___________________ מטעם  ניתן  זה  במציעתצהירי  השליטה  בו  בעלי  משמש  שהנני   )"

 כ____________ ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו.  

חובותי .2 את  מקיים  המציע   כי  מצהיר  וההסכמים    והנני  ההרחבה  צווי  העבודה,  דיני  לפי  העובדים  זכויות  לעניין 

 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים נשוא מכרז זה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

 

 

 __________________ 

  

 _______________________ 

 המצהיר ת חתימ  תאריך 
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 אישור

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  

אישית/שזיהיתיו ולאחר  / לי  המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

                   _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            

 

 

 

 7נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 2001- למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אתצהיר לעניין החוק  
 לתנאי המכרז  2.8לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 
 

 

 ג.א.נ.,
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת     ת.ז.     אני הח"מ  

   בזאת לאמור: ומתחייב בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

1. " )להלן:   ___________________ המציע  מטעם  ניתן  זה  כ____________  המציעתצהירי  בו  משמש  שהנני   )"

 ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו. 

 על תקנותיו.  2001 –ם את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א לקיי .2

 בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(:   2בהתאם לסעיף 

ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה  " )א(  יקבל לעבודה במוסד  מעסיק לא 

 ביצע בהיותו בגיר. 

 הורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד.בגיר ש )ב(   

  20)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן )א( ועד  -הוראות סעיפים קטנים )א( ו  )ג(  

שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל    20  –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  

 ."אותה עבירה

 חינוך ע"ש רון ארד, י"ב( קרית -)כיתות ז בית ספר על יסודי שש שנתי הפעלת ל לניהול ולפיכך, ככל שאזכה במכרז זה, 
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 . ידי- אציג לידי העירייה אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק מכל המועסקים על, ברחובות 70ברחוב הר הצופים 
 

 

 

 

 

 

 __________________  
 

 __________________ 

 ת המצהיר חתימ  תאריך 

 אישור
 

 

 

 

 

 

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  

אישית/שזיהיתיו ולאחר  / לי  המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

                 _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            

 

 

 8נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 לצרף להצעתם נוסח ערבות שעל המציעים 
 לתנאי המכרז  2.9לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 

 
 סניף _____________________ 

 
 רחוב _____________________ 

 
 מיקוד ____________________ 

 
 טלפון ____________________ 

 
 תאריך ___________________ 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מס' _______.הנדון: 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום    "(הנערב את שם המציע( )להלן: ")יש לציין       עפ"י בקשת   .1

  "(, שתדרשו מאת  הערבות סכום: ")להלןש"ח  אלף(  : מאה)במילים 0,00010כל סכום עד לסכום כולל של 

לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי )כיתות    2021/4"(, בקשר למכרז פומבי מס'  הנערב)להלן: "     

 . ברחובות  70י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים -ז
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מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת   מעשרה ימים לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר   .2

לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח  

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  

 

 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   2021שנת    8דש לחו 30  עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה  .3

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  

 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.   .4

 

              

 ה  ב  נ  ק  

 

 

 

 

 

 

 9נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית 
 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 

 ג.א.נ.,

 

כולה ואת  אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  

 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

1. __ המציע  מטעם  ניתן  זה  "___________  ______ תצהירי  כ____"(  המציע)להלן:  בו  משמש  _____  ___ שהנני 

 תחייב בשמו. צהיר ולהומוסמך לה

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעה שמגיש המציע למכרז הנ"ל.   .2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון    להגשת   7הנני מצהיר כי המציע, או מי מבעליו, לא הורשעו בפלילים ב   .3

תשל"ז  העונשין,  חוק  פי  על  ו/או  המדינה,  בטחון  נגד  בעבירות  ו/או    1977-ההצעות,  רכוש  ו/או  אדם  של  גופו  כנגד 

בירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה, אשר לא התיישנו, וכן כי  בע

 לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. 

הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים  .4

 נוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. משפטיים ה
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נגדו הליכים כמפורט בסעיף   ו/או שמתנהלים  ו/או מי מבעליו, הורשע  לעיל, על    4ו/או    3לחילופין, ככל שהמציע 

המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידי מורשה 

 עם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע. החתימה מט

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

 

 __________________ 

  

 _______________________ 

 ת המצהיר חתימ  תאריך 

 

 אישור

 

___________ המוכר/ת  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני  

ולאחר   המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 יל וחתם/מה עליה בפני.  יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלע 

            

                 _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            

 

 10נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 אישור הסכמה / אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז 
 )נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע( 

 

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז, לרבות הצעתו על כל חלקיה ובכל שלב  

 שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה:  

 

  מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:  .1
 

 ____ )חתימת מציע( מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: _______
 

מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט ועל יסוד הטעמים   .2
  הבאים:  

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת: 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________ ___________________________________ ____________ _________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:  

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________
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__________ ______________________________________________________________________

 ___________________________________________________ ____________ _________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:  

 ____________________________________________________________ ____________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________ ____________ _________ 

 

 וע לי ואני מסכים, כי לא אוכל לעיין במסמכים של מציעים אחרים אותם איני מוכן לחשוף.  יד .3
 

 לא תידון.  -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה 

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 

 

 _____________ ____ 

  חותמת וחתימת המציע        

 

   הבהרה

מובהר בזאת, שהעירייה תיתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו, אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו מסמכים לחשוף  

 מתוך מסמכי המכרז של המציע, מסורה בידי העירייה, בלעדית, אלא אם צו של ערכאה משפטית יחייב אחרת. 

 11נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצה
 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 ג.א.נ.,

 

 הביאה  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: רחובותהנני מצהיר בזאת כי עיריית  .1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

"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 להסכם או לעסקה עם העירייה ;  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לענין זה, "קרוב" 

 בר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות קובע:  )א( של ההודעה בד12כלל 

חבר מועצה    -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  
()ב( 1)1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 ()ב((."5)1-ו

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:   174סעיף 
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זוגו  -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 יע ולהצהיר כי:  בהתאם לכך הנני מבקש להוד .2

(: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או יש למחוק המיותר)  אין לי/יש ליבין חברי מועצת העירייה  
 שותף.

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים יש למחוק המיותר)  אין/יש
 באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. המציע  בהונו או ברווחיו של 

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.  -( בן יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  
 הצהרה לא נכונה. 

 י הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כ  .3

ובפרט מהוראות סעיף   .4 דין בכלל  כל  כדי לגרוע מהוראות  לעיל  )ב()122אין באמור  ( לפקודת העיריות, לפיהן  3א 
העיריות  א)א( לפקודת  122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר התקשרות לפי סעיף    2/3מועצת העירייה ברוב  

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 

 ________________ 

 

 ___________________________  ________________________ 

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 

 

 

 21נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 
 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

  ג.א.נ.,

 

בתאגיד העובד   _____________ ת"ז  מס  הח"מ______________________________    )המציע(   אני 

( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, )המציע(  _____________________ )שם התאגיד

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.   .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.   .2

בכפוף לאמור בתנאי המכרז בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(: 
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תחום העבודה בו ניתנת קבלנות    שם התאגיד 

 המשנה 

 פרטי יצירת קשר  

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .4

 לעיל(.    3עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

מציע הצעות במכרז זה או תאגיד  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

 לעיל(.    3אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .6

 י זו.  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

או מתחרה  .9 עם מתחרה  כלשהוא  ודברים  דין  או  בעקבות הסדר  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  של התאגיד  זו  הצעה 

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

  

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 
 

  ע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרג 

 אם כן, אנא פרט: 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

__________ ____________________________________________________________ 

 

  התאגיד מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של
 תיאומי מכרזים. 

 אם כן, אנא פרט: 

 ____________________________________________________________________ ______________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 

 דע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  אני מו .10
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 _____________   ________ ___ _____   _____________   _____________   _____________ 

 שם התאגיד   תאריך 

 )שם המציע( 

  התאגיד חותמת 

 )המציע( 

 חתימת המצהיר   שם המצהיר  

 

 

 

 אישור
 

 

 

 

 

 

 

___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  אני החתום מטה  

ולאחר   המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי 

נשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

       _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                               

 

 

 

 

 

 31נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 " תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך ניקוד הצעת המציע בקריטריון "ניסיון המציע
 ניסיון המציע  קריטריון ב (5)-( ו4, )(3), (2(, )1)ניקוד האיכות של הצעת המציע באמות המידה לצורך 

  לתנאי המכרז 8.2בסעיף שבדיקת איכות ההצעה ל הבטבלכנדרש 
 

 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 ג.א.נ.,

 

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  

 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים 

ניתן מטעם המציע _____________   .1 זה  "תצהירי  כ____ "(  המציע)להלן:  בו  ומוסמך ___ שהנני משמש   _____

 תחייב בשמו.  צהיר ולהלה

  בחינוך הרגיל  , י"ב(  -שש שנתיים )ז',  ממלכתיים או ממלכתיים דתייםוסדות חינוך  מ בניהול  המציע בעל ניסיון   .2

-ע"אשנות הלימודים האחרונות )תש  10במהלך   אחת לפחות   שנת לימודים במשך    רישיון כדין במדינת ישראל()בעלי  

באמת   נדרשבשנת הלימודים הנ"ל, כ  תלמידים לפחות  700ממוסדות החינוך הנ"ל התחנכו    בכל אחד  כאשר  (,פש"ת

 כמפורט להלן:( בקריטריון ניסיון המציע, 1בסעיף ) המידה 
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 בהתאם לנוסח המופיע בטבלה זו.ניתן להוסיף שורות נוספות  *

ניקוד מלא באמת מידה זו, יינתן בגין   - ב'למסמך    8.2כמפורט בטבלה לבדיקת איכות ההצעה המצ"ב בסעיף  * *

 מוסדות כאמור. 10ניסיון בניהול 

 . ב'למסמך  2.2בתנאי הסף בסעיף  וכפי שהוגדר  , "חינוך רגיל""או ממלכתי דתי  ממלכתי מוסד חינוך" ***

 " לעניין אמת מידה זו תיחשב כשנת לימודים מלאה. לימודים"שנת ** **

המציע יצרף העתק רישיון הפעלה כדין ממשרד החינוך או ממשרד ממשלתי אחר ביחס לכל אחד ממוסדות *  ****

 .באמת מידה זוהוכחת עמידתו  הרלוונטית, לצורך ההחינוך המוצגים על ידו, בשנ

 

שם  מס"ד

הרשות  

 המקומית 

שם מוסד 

 החינוך 

 ומספר מוסד 

איש הקר 

ברשות  

 המקומית 

טלפון קווי /  

טלפון 

סלולרי של 

 איש הקשר 

 סוג מוסד החינוך

 

 תאריכי 

 ההפעלה

 )מ:_  עד:_(

או ממלכתי ממלכתי    מוסד חינוך       . 1

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 2

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 3

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 4

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 5

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 6

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 7

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 8

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 9

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 10

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(
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בחינוך רגיל י"ב(   -)ז' ים/שש שנתי מוסד/ות חינוך ממלכתי/ים או ממלכתי/ים דתי/ים,המציע בעל ניסיון בניהול  .3

, במשך _____  ( בקריטריון ניסיון המציע2בסעיף )באמת המידה כנדרש , רישיון כדין במדינת ישראל( י/)בעל

 שנים, וכמפורט להלן:

 המופיע בטבלה זו.ניתן להוסיף שורות נוספות בהתאם לנוסח  * 

שם הרשות  מס"ד

 המקומית 

 שם מוסד החינוך

 ומספר מוסד 

איש הקשר  

ברשות  

 המקומית 

טלפון קווי /  

טלפון סלולרי  

 של איש הקשר 

 סוג מוסד החינוך

 

 תאריכי 

 ההפעלה

 )מ:_  עד:_(

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 1

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת )בעל      הרגיל כדין  רישיון 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 2

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 3

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 4

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(

 

ממלכתי או ממלכתי   מוסד חינוך       . 5

)ז'דתי,   שנתי  בחינוך   י"ב(  -שש 

במדינת     הרגיל כדין  רישיון  )בעל 

 ישראל(
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ניקוד מלא באמת מידה זו, יינתן בגין  -  ב'למסמך  8.2בסעיף  כמפורט בטבלה לבדיקת איכות ההצעה המצ"ב  **

 שנות ניסיון בניהול מוסדות כאמור. 7-10

 למסמך ב'.  2.2בתנאי הסף בסעיף  וכפי שהוגדר  , "חינוך רגיל""ממלכתי או ממלכתי דתי מוסד חינוך" ***

 . במוסד חינוך אחד או יותר " לעניין אמת מידה זו תיחשב כשנת לימודים מלאהניסיון"שנת ** **

המציע יצרף העתק רישיון הפעלה כדין ממשרד החינוך או ממשרד ממשלתי אחר ביחס לכל אחד ממוסדות *****

 . באמת מידה זוהחינוך המוצגים על ידו, בשנים הרלוונטיות, לצורך הוכחת עמידתו 

בע  .4 ניסיון  המציע  ומדעי המחשב(,  מגמות במסלול טכנולוגי  2בניהול  ל  תוכנה  הנדסת  משתי שנות    בכל אחת   )כגון 

 כמפורט להלן: המציע,  בקריטריון ניסיון( 3בסעיף )מידה האמת ב כנדרש(, פתש"- טהלימוד האחרונות )תשע" 

 נוספות בהתאם לנוסח המופיע בטבלה זו.שורות ניתן להוסיף  * 

ניקוד מלא באמת מידה זו, יינתן בגין  -  ב'למסמך  8.2ף  כמפורט בטבלה לבדיקת איכות ההצעה המצ"ב בסעי * * 

 כאמור.במסלול הטכנולוגי  מגמות 2ניסיון בהפעלת 

שמדובר   ***  ובלבד  חינוך  מוסד  באותו  שהופעלו  מגמות  מספר  להציג  ניתן  כי  במסלול יובהר,  שונות  במגמות 

 הטכנולוגי.

יזמות חברתית, היסטוריה מוגבר, ערבית, מדעי כדור הארץ, )כגון    מגמות במסלול עיוני  2המציע בעל ניסיון בניהול   .5

בסעיף מידה  האמת  בכנדרש  תש"פ(,  -משתי שנות הלימוד האחרונות )תשע"ט  בכל אחת  (, תאטרון, אומנות ותקשורת

 כמפורט להלן: המציע,  ניסיוןבקריטריון ( 4)

 שורות נוספות בהתאם לנוסח המופיע בטבלה זו.ניתן להוסיף  * 

ניקוד מלא באמת מידה זו, יינתן בגין  -  ב'למסמך  8.2ף  כמפורט בטבלה לבדיקת איכות ההצעה המצ"ב בסעי * * 

 כאמור. במסלול העיוני  מגמות 2ניסיון בהפעלת 

 .עיונייובהר, כי ניתן להציג מספר מגמות שהופעלו באותו מוסד חינוך ובלבד שמדובר במגמות שונות במסלול ה *** 

ניסיון   .6 פיזיקה, כימיה, ביולוגי  מגמות במסלול מדעי   2בניהול  המציע בעל  משתי שנות הלימוד   בכל אחת   ה(,)כגון 

 כמפורט להלן: המציע,  בקריטריון ניסיון( 5בסעיף )מידה האמת ב כנדרש(,  פתש" -טהאחרונות )תשע"

שם  מס"ד

הרשות  

 המקומית 

שם   שם 

 מוסד החינוך

 ומספר מוסד 

מסלול  ב שם המגמה

  הטכנולוגי

יש הקשר  א

ברשות  

 המקומית 

טלפון קווי /  

טלפון סלולרי  

של איש  

 הקשר

המגמה הופעלה בכל  

שנות הלימוד  2-אחת מ

- האחרונות )תשע"ז

 תשע"ח( 

 ט שנת הלימודים תשע"      . 1

 פ שנת הלימודים תש"

 ט שנת הלימודים תשע"      .2

 פ שנת הלימודים תש"

שם  מס"ד

הרשות  

 המקומית 

שם   שם 

 מוסד החינוך

 ומספר מוסד 

יש הקשר  א מסלול העיוניב שם המגמה

ברשות  

 המקומית 

טלפון קווי /  

טלפון סלולרי  

של איש  

 הקשר

המגמה הופעלה בכל  

שנות הלימוד  2-אחת מ

- האחרונות )תשע"ז

 תשע"ח( 

 ט שנת הלימודים תשע"      . 1

 פ שנת הלימודים תש"

 ט שנת הלימודים תשע"      .2

 פ שנת הלימודים תש"

שם  מס"ד

הרשות  

 המקומית 

שם   שם 

 מוסד החינוך

 ומספר מוסד 

המסלול   שם המגמה

 המדעי

יש הקשר  א

ברשות  

 המקומית 

טלפון קווי /  

טלפון סלולרי  

של איש  

 הקשר

המגמה הופעלה בכל  

שנות הלימוד  2-אחת מ

- האחרונות )תשע"ז

 תשע"ח( 

 ט שנת הלימודים תשע"      . 1

 פ שנת הלימודים תש"
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 שורות נוספות בהתאם לנוסח המופיע בטבלה זו.ניתן להוסיף  * 

ניקוד מלא באמת מידה זו, יינתן בגין  -  ב'למסמך  8.2ף  כמפורט בטבלה לבדיקת איכות ההצעה המצ"ב בסעי * * 

 כאמור. במסלול המדעי  מגמות 2ניסיון בהפעלת 

 .מדעייובהר, כי ניתן להציג מספר מגמות שהופעלו באותו מוסד חינוך ובלבד שמדובר במגמות שונות במסלול ה *** 

 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן   .7

 

 __________________ 

  

 _______________________ 

 ת המצהיר חתימ  תאריך 

                     

 אישור

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  

אישית/שזיהיתיו ולאחר  / לי  המציע,  מטעם  החתימה  מורשה  הינו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

                 _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                            

 

 41נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

   המועסקים על ידי המציע  עובדי המטהנתונים על 
  שיקול דעת הרשותקריטריון ב (4)ניקוד האיכות של הצעת המציע באמות המידה לצורך 

  לתנאי המכרז 8.2בסעיף שבדיקת איכות ההצעה ל הבטבלכנדרש 
 

 ט שנת הלימודים תשע"      .2

 פ שנת הלימודים תש"

שנות ניסיון במקצוע   פרטי ההכשרה והשכלה  שם

ופירוט הניסיון 

 הרלוונטי

 תפקידו המיועד במכרז זה 

 קשר עם העירייה איש    
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 ________________ 

 

 ___________________________ 

 

 ________________________ 

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 

 

 51נספח 

 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 כתב הצעת המציע )ההצעה הכספית( 
      

במעטפה סגורה "ההצעה הכספית"( ייחתם על ידי המציע ויוגש על ידו  "כתב הצעת המציע" ו/או  מסמך זה )להלן:  
 אישור רו"ח להתחייבות המציע לייעד את כספי ההשקעות הנוספות לבית הספר בצירוף     ונפרדת מיתר חלקי ההצעה

כאמור בתנאי המכרז. המציע    ,של המציע להשקעות אלו שהוצעו על ידי המציע כאמור  ואת הפירוט של המקור התקציבי  
 ב' כמפורט במכרז. - גשים לבדיקה בשלבים א' ולא יפרט את הצעתו הכספית ביתר חלקי ההצעה המו

 

 _________ הח"מ,  ___________________ אנו  ת.ז.   ,______ _____________________  ,___________

"(,  המציע______ )להלן: " _____________________ אצל ________ _________________ משמשים כ _______

לניהול ולהפעלת בית ספר על     4/2021קראנו בעיון את מסמכי מכרז מס'  ומוסמכים להצהיר ולהתחייב בשמו, לאחר ש

ואת הצעת    ( "המכרז)להלן: "   ברחובות   70י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים  -יסודי שש שנתי )כיתות ז 

 :כדלקמןמצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע , המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם

י"ב( קרית -לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי )כיתות ז שירותינו  את    רחובות ליתן לעיריית    ים מציע  והננ  .1

כמפורט במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, על נספחיהם , והכל  ברחובות  70חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים  

 . "(תנאי המכרז ו/או "   המכרז מסמכי")להלן:  יעים בהםובתנאים המופ
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אנו מציעים לגבות תקורה בשיעור  המכרז    עפ"י תנאיבית הספר  לניהול ולהפעלת  התחייבויותינו  תמורת ביצוע   .1.1

 _____________________ )במילים:   _____% על  אחוזים  של  יעלה  לא  אשר  של    6%(,  הכולל  מהתקציב 

 . שהעמיד משרד החינוך עבור בית הספר החטיבה העליונה 

אינם    להפעלת חטיבת הביניים  פעולות הקשורותאו  /תקציב חטיבת הביניים ו ו/או  יובהר כי  תשלומי הורים  

 נכללים בתקורה.  

 . אז הצעתו תיפסל, 6%-מציע אשר לא ינקוב אחוז תקורה בסעיף הנ"ל או ינקוב באחוז תקורה בשיעור גבוה מ

סך מינימלי של ___________ ש"ח )בהתאם לאישור רו"ח    , מידי שנה,קיע בבית הספראנו מתחייבים להש .1.2

הספר  לבית  הנוספות  ההשקעות  כספי  את  לייעד  המציע  המציע  ופירוט    להתחייבות  של  התקציבי  המקור 

 על ידינו להצעתנו למכרז(.  ףשצור  להשקעות הנוספות כאמור 

מתחייבים   ש אנו  ככל  תרומה  נכי  בתדמית  קבל  פגיעה  משום  בתרומה  תהא  לא  הספר,  בית  להפעלת  שתיועד 

 . העירייה, ו/או באינטרס ציבורי של העירייה, או לאמון הציבור בעירייה

 . למסמכי המכרז ב'ך למסמ 8ידוע לנו כי הצעתנו תשוקלל כמפורט בסעיף  .2

 התמורה דלעיל כוללת מע"מ כשיעורו על פי דין.  .3

 מצהיר ומתחייב להקפיד על קיומן של ההוראות האמורות להלן:  המציע .4

המפעיל מתחייב כי התקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך או מהעירייה יושקעו במלואם לטובת תלמידי בית   .4.1

הספר. המציע מתחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו על ידי משרד  החינוך בהתאם לייעודם ולאותו מוסד  

ל למפעיל, תקורה באמצעות  בלבד, בהתאם  שבו משרד החינוך איפשר  הנחיות משרד החינוך, למעט במקרה 

עיל מתקציב החטיבה  ל  1.1או בהיקף שיעור התקורה המוצעת על ידו בסעיף    6%גמישות תקציבית בהיקף של עד  

תפעוליו לסוגיות  מענה  תיתן  התקורה  החינוך.  משרד  להנחיות  בהתאם  מבניהם,  הנמוך  לפי  ת  העליונה, 

פי החלטת   על  בית הספר  לו הקשורים להפעלת  ופדגוגיות, תוך מענה לצרכים שונים בבית הספר או מחוצה 

 המפעיל.  

חטיבת   .4.2 מתקציב  החינוך,  מוסד  בכל  הורים  מתשלומי  תקורה  גביית  תתאפשר  לא  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען 

לתוספות תקציביות שאינן בבסיס  הביניים ומפעולות הקשורות להפעלת חטיבת הביניים. כמו כן, בכל הנוגע  

התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה, לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים אלה, אלא אם כן ניתן  

 לכך אישור במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם לאישור שיינתן. 

 המציע  מתחייב להקצות את שעות ההוראה בהתאם להנחיות משרד החינוך.   .4.3

ישירות מלוא התקציבים ושעות   בבעלותו, ובלבד שלכל בית ספר יגיעו ספר בתי בין תקציבים יידלנ המציע יוכל .4.4

החינוך משרד  שהעמיד  בסעיף   עבור ההוראה  ידו  על  המוצעת  התקורה  שיעור  בניכוי  הספר    1.1בית 

חריגים, להוציא זאת להלן. המ  בנוהל  לעמידה בכפוף  שיאושרו מקרים  ובאישור  החינוך  משרד  נהל  שיפרסם 

 הכללי של משרד החינוך, בכל הנוגע לתמהיל הביצוע של שעות ההוראה, מבלי לשנות את היקף התקורה המירבי.  

יידרש להגיש למשרד החינוך דיווח מלא אודות כלל ההכנסות וההוצאות ברמת   יובהר, .4.5 כי מפעיל בית הספר 

החינוך )תקציב שוטף והכנסות שלא במסגרת  המוסד וברמת המטה. הדיווח יכלול הכנסות שהתקבלו ממשרד  

התקצוב השוטף(, תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, מהעירייה, הכנסות מגבייה מהורים ומתרומות ועוד. כן  

להנחיות   בהתאם  וזאת  המטה  ברמת  והן  המוסד  ברמת  הן  ההוצאות,  פירוט  החינוך  למשרד  המפעיל  ידווח 

 שיפרסם המשרד. 

ד במחויבויות העסקה כלפי עובדי ההוראה בהתאם להסכמי השכר ולהנחיות משרד  כי על המפעיל לעמו  יובהר, .4.6

 החינוך. 
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כי הוועד המנהל של בית הספר יקבל דיווח מפורט בנוגע לייעוד של כלל משאבי בית הספר, מכל המקורות   יובהר, .4.7

 הכספיים.

פעיל או מי מטעמו בקשר  מוסכם, כי כל ההוצאות, העלויות והתשלומים, מכל מין וסוג שהוא, בהם יישא המ .4.8

פי חוזה זה, נכללים בתמורה, והספק לא יהא זכאי לקבל מהעירייה כל תשלום, החזר  -לביצוע השירותים על

הוצאה או השתתפות כלשהי, לרבות לא בגין תקורה, הוצאות מכל מין וסוג שהוא, נסיעות וכיו"ב, אלא כנקוב  

  בחוזה זה במפורש.

 ___________________________ _____________ ______________________________  שם המציע:  

 ___________________________ _____________ ______________________________ תיאורו:

 )חברה, שותפות, עמותה או אחר( נא לפרט.     

 ______________  ___ __ _____ ____ ________/ ____ ______ ___ _______ ____ _________ ת.ז./ח.פ :  

 ___________________________ _____________ ______________________________ כתובת:

 ______________________________________________________________________ כתובת דוא"ל: 

 ________ ________________________________ ______________________________ טלפון/פלאפון: 

 ___________________________ _____________ ______________________________  פקס: 

 

 

 

 

 ______ _______________ ______________ שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

___________________________________________________________________________ _________

 ____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ ___ 

 

 המציע:___________________________ חתימת                                         : ____________תאריך

 

 אני הח"מ עו"ד _____________, המשמש 
 כעו"ד של התאגיד_______________       
    מס'     
 מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו      
 בפני ה"ה:      

 _______________, ת.ז. ____________ 
 ______________, ת.ז. ____________  

 המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד       
 הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות      



 

 
 173 מתוך 45 עמוד

 שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני.      
 

                    

 דין -עורך     תאריך       
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 4/2021מכרז  פומבי  מס' 
   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית  - )כיתות זבית ספר על יסודי שש שנתי  הפעלת ל לניהול ו

 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 
 

 

 העתק אישורים ורישיונות רלוונטיים ביחס לבית הספר
 

 

 להפעלת בית הספר כיום מטעם משרד החינוך העתק הרישיון 
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 מטעם משרד החינוך לקבלת הרישיון להפעלת בית הספרפירוט התנאים 

 



 

 
 173 מתוך 47 עמוד
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 דו"ח בטיחות לבית הספר 

 :להלן פירוט ליקויים בהם הרשות המקומית מתחייבת לטפל בכפוף להרשאה תקציבית
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 אישורים נוספים 
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 17נספח 

 2021/4מכרז  פומבי  מס' 
 י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד,  - לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי )כיתות ז

 ברחובות  70ברחוב הר הצופים 
 

 נתונים אודות הכנסות והוצאות בנושא כ"א בבית הספר  
 לתקופה של שלוש שנות הלימוד האחרונות

 

 חטיבת ביניים

 

 תש"פ תשע"ט תשע"ח הכנסות

 ש"ח  844,825 ש"ח  678,068 ש"ח  638,189 שכר עובדי מנהלה 

 ש"ח  844,825 ש"ח  678,068 ש"ח  638,189 סה"כ הכנסות ת כ"א 

 

 תש"פ תשע"ט תשע"ח הוצאות

 ש"ח  574,000 ש"ח  622,000 ש"ח  1,055,016 שכר עובדי מנהלה 

 ש"ח  574,000 ש"ח  622,000 ש"ח  1,055,016 סה"כ הוצאות כ"א

 

 

 )בית ספר צומח(   חטיבה עליונה

 

 תש"פ תשע"ט   תשע"ח הכנסות

 ש"ח  2,443,157 ש"ח   2,045,503 ש"ח  776,786 שכר עובדי הוראה 

 ש"ח  651,988  ש"ח  419,856  ש"ח   231,768  שכר עובדי מנהלה 

 ש"ח  3,095,145 ש"ח  2,465,359 ש"ח  1,008,554 סה"כ הכנסות ת כ"א 

 

 תש"פ תשע"ט תשע"ח הוצאות

 ש"ח  3,924,857 ש"ח  3,069,712 ש"ח  1,996,397 עובדי הוראה שכר 

 ש"ח  1,002,000 ש"ח  205,000 ש"ח  351,000 שכר עובדי מנהלה 

 סה"כ הוצאות

 ש"ח  4,926,857 ₪ 3,274,712 ש"ח  2,347,397 עובדי הוראה 

 

למען הסר ספק יובהר, כי מדובר בנתונים ביחס לשנות הלימודים האחרונות והעירייה איננה מתחייבת   .1

 להכנסות והוצאות בהיקפים האלו ובכלל.   

)תשע"ח .2 האחרונות  הלימודים  בשנות  כי  של  - יצוין,  ובהוצאות  בהכנסות  משמעותית  גדילה  רואים  תש"פ( 

ד עבר תהלך של צמיחה )בית ספר צומח(, כך שבכל אחת  החטיבה העליונה, וזאת מאחר ובשנים אלו המוס

בתשע"ח   להלן:  כמפורט  נוספת  לימוד  שכבת  בו  צמחה  י',    –מהשנים  בכיתה  הלימוד  שכבת  התווספה 

 שכבת הלימוד בכיתה יב'.   –כיתה י"א, בתש"פ ב שכבת הלימוד  –בתשע"ט 
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 ג'מסמך 
 

   חינוך ע"ש רון ארד,י"ב( קרית -)כיתות ז בית ספר על יסודי שש שנתי הפעלת ללניהול וחוזה 
 ברחובות  70הר הצופים ברחוב 

     

 שנכרת ביום ___ בחודש ____ שנת ______ 

 
 

 ב  י ן
 

 רחובות עיריית  
 2מרחוב ביל"ו 

 רחובות
 "( עירייה)להלן: "

 
 מצד אחד;

 ל  ב  י  ן 

_____________________ 

_____________________ 

  _____________________ 

 "( המפעיל)להלן: "
 

 מצד שני; 
 

והכל    206מגרש    51חלקה    3651כגוש    והידוע  ברחובות  70הר הצופים  ברחוב    ההבעלים של המבנ  ינהוהעירייה ה   הואיל

   "(;המבנה)להלן: "  לחוזה זה ד' נספחהספר המצ"ב כ  יתכמפורט בתשריט ב

"בית  להלן:  )  474460  , סמל מוסדי"ב  - 'ז, בכיתות  בית ספר על יסודי שש שנתילהפעיל במבנה  מעוניינת  והעירייה   והואיל

 ( באמצעות גורם מפעיל;הספר"

פרסמה  ו והואיל בית    4/2021  מס' פומבי  מכרז  העירייה  ולהפעלת  "  ספר הלניהול  קבלת  "(  המכרז)להלן:  של  בדרך 

 ; הבינייםת בחטיב  "מפעיל"עם זכות של  ההעליונ   ה"בעלות" בחטיב

מכרז ועל פי תנאי  תנאי הבהתאם ל   הספרית  עבורה את ב  לנהל ולהפעיל   והציע לעירייה  במכרז  השתתף   והמפעיל  והואיל

,  מסוג זהבית ספר  להפעיל    והניסיון  הכישורים,  היכולת  , הידע,כי יש בידיו  , והמפעיל הצהירחוזה זה ונספחיו

 ; בפ"וכי הוא עושה זאת ברחבי הארץ, וכי ביכולתו להפעיל את בית הספר כבר במהלך שנת הלימודים תש 

 הספר נבחרה כהצעה הזוכה; ית  את ב לנהל ולהפעילהמפעיל  והצעת    והואיל

תנאי  בהתאם ל   פעילהספר למית  ב  את ניהול והפעלתורה"ע אישר את המלצת ועדת מכרזים מיום _____ למסור   והואיל

 ; מכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיוה

ו  והצדדים  והואיל לניהול  הקשור  בכל  ביניהם  היחסים  מסגרת  את  להסדיר  הספרהפעלת  ל מעוניינים  אחזקתו  בית   ,

 הספר; ית  בלוחובותיו ולזכויותיו של כל צד בקשר 

את    והמפעיל  והואיל להאריך  ובחוזה  במכרז  לה  הנתונה  האופציה  את  לממש  תחליט  שהעירייה  ככל  כי  מצהיר 

ההתקשרות עם המפעיל, המשך ההתקשרות יהיה כפוף לקבלת אישור של מועצת העיר ושל שר הפנים, בהתאם  

 לפקודת העיריות;  188להוראות סעיף 

 לפיכך כרתו הצדדים את החוזה הבא:
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 מבוא .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  ונספחיו המבוא לחוזה זה  .1.1

 . חוזהה של פרשנותו  לצורכי ישמשו  ולא בלבד הנוחות לשם  ניתנו  הסעיפים  כותרות .1.2

,  זהחוזה  ב  במפורש  מובאות  אינן  אשר,  המכרז  הוראות  וכל  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  חוזה .1.3

 . זה חוזהב כלולות  היו   כאילו המפעיל על  חלות

 והתחייבויות המפעיל הצהרות  .2

 :  המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן

אגף  מנהלת  בהתאם לאמור בכל דין ולהנחיות משרד החינוך והספר  ית  ב את    לנהל ולהפעיל מתחייב    המפעיל .2.1

כניות הלימוד חייבות לקבל את אישור  ו"( וכי ת ת/המנהל)להלן: "ה  ו/ ו/או מי מטעמהחינוך והנוער בעירייה  

 .כיוםהספר ית בתוך שמירה על הצביון הקיים אגף החינוך בעירייה ובמשרד החינוך, 

המפעיל מתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק   .2.2

והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח על    1953  - והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג  1949  -לימוד חובה, תש"ט

ינוך או מפעיל על מוסד  והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד ח  1969- בתי ספר, תשכ"ט

אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן(, על פי כל דין    -, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכרחינוך

ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך,  

 ן לזמן. התקפים והחלים, וכפי שיעודכנו או ישונו מזמ

כי ידוע לו כי יקבל את הבעלות בכל הקשור לחטיבה העליונה בבית הספר בלבד, כפי שנגזר מהנחיות התפעול   .2.3

של משרד החינוך, ובכל הקשור לחטיבות הביניים, נשארת הבעלות בידי משרד החינוך ו/או הרשות, והמפעיל  

ל "גוף מפעיל" בהקשר זה, היא העסקת  המשמעות שלו ש   יהיה המנהל והמתפעל של חטיבת הביניים. כן, ידוע

 תלמיד בחטיבת הביניים ובכל מקרה לא העסקת עובדי הוראה בחטיבת הביניים.   המינהל והוצאות סל עובדי  

 ידוע לו כי לצורך הפעלת בית הספר, תיתן לו העירייה רשות שימוש וחזקה במבנה בית הספר.   .2.4

הפעלת בית הספר ו/או תפעולו וכי יהא רשאי  ניהול  כי ידוע לו כי מבנה בית הספר יועמד לרשותו אך ורק לצורך   .2.5

זה בלבד, ובכפוף לקיום כל התחייבויות המפעיל על פי    חוזהלהשתמש במבנה לצרכי קיום התחייבויותיו על פי  

 זה. חוזה

מתקני ספורט    -בית הספר, מבני עזר לבית הספר )כגוןהמפעיל בדק לפני הגשת הצעתו, את בית הספר כולל מבני   .2.6

 וכו'( דרכי גישה וכן כל בדיקה נוספת העלולה להשפיע על הפעלת בית הספר והתקשרות בחוזה זה.   

לרבות תפעול    המפעיל מצהיר, כי הוא יודע ומבין את היקף הפעולות הנדרשות לצורך ניהול והפעלת בית הספר .2.7

, וכי הוא מתחייב לבצעם  והתקינה של מבנה בית הספר, מתקניו, אביזריו וכד'   בית הספר והתחזוקה השוטפת

הקפדנו גבוהת,  במרב  מקצועית  המקצוע  ,  ביעילות,  ברמה  כללי  מיטב  לפי  ובמומחיות  בדייקנות  בנאמנות, 

 ולשביעות רצונה המלא של העירייה. 

יעו לידיו, במישרין ו/או בעקיפין, עבור  כי ישקיע בבית הספר כל הקצבה ו/או תשלום ו/או מענק ו/או תרומה שיג  .2.8

 ו/או לצורך קידום ו/או העשרה של תלמידי בית הספר ומוריו.  בית הספר 

המפעיל מצהיר כי ברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון והציוד הדרוש לשם ניהול והפעלת בית   .2.9

כאמור   ןזה, והוא מתחייב לבצע חוזהיו על פי וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויות הספר

 . לשביעות רצונה של העירייה זה חוזה בהתאם להוראות  

כל העובדים מטעמ   מתחייב המפעיל   .2.10 ובהתאם להסכמים הקיבוציים    ולהעסיק את  דין  כל  בהתאם להוראות 

 .הרלוונטיים אשר נחתמו עם הארגונים היציגים ובהתאם להנחיות משרד החינוך
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האישורים הנדרשים בהתאם להוראות חוק  בעלי  יהיו  בית הספר  כי כל המועסקים ב  ומתחייב  המפעיל מצהיר .2.11

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

, לרבות  מוסכם עליו שהאחריות לטיבו ואיכותו של ניהול והפעלת בית הספרוהמפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו   .2.12

 זה חלות עליו בלבד.  חוזהוכל יתר התחייבויותיו על פי  וקתו תפעולו ותחז

אות  הור  , על פי פי כל דין  בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים עליש  המפעיל מצהיר כי   .2.13

, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל  חוזהבהתאם ל  ולצורך ביצוע התחייבויותיזה,    חוזהועל פי  משרד החינוך,  

 החוזה. תקופת

זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל    חוזהאמור בכל ההמפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין ב .2.14

או רשות, או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב,    ,חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר

 הול והפעלת בית הספר. המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם ני

המפעיל מתחייב בזאת, כי לא יקבל כל החלטות הכרוכות בהטלת התחייבויות חוקיות ו/או כספיות על העירייה,   .2.15

פי  -עלם  ימכוסהמ   ייההעירי  גורמ באמצעות    אלא אם כן, יקבל לכך, מראש ובכתב, את הסכמתה של העירייה

 . ןדי

ולההמפעיל   .2.16 לנהל  בית הספר  מתחייב  על  פעיל את  וכללים מקצועיים החלים  נוהל  דין,  כל  בהתאם להוראות 

הפעלת מוסד חינוך ובהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך  

וההוראות המנהליות של העירייה, ככל שהנחיות העירייה אינן סותרות את הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין,  

 ה גוברות הנחיות משרד החינוך והדין. שכן במצב כז

 התחייבויות העירייה  .3

שנת הלימודים, לאחר פתיחת בית הספר והפעלתו ע"י המפעיל, בכל מקרה בו לא יועברו הכספים    תחילתממועד   .3.1

אליה    ישירותישירות ממשרד החינוך למפעיל, מתחייבת העירייה להעביר למפעיל את כל התקבולים שיועברו  

ים הרשומים בפועל בבית הספר ואשר בגינם היא מתוקצבת על ידי משרד החינוך, בהתאם  עבור כל התלמיד 

 להנחיות משרד החינוך, לרבות: שכר לימוד, תשלום קבוע וחומרי לימוד.  

אשר   התקציבים  מלוא  את  המפעיל  לטובת  להעמיד  העירייה  מתחייבת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

 .ייעודי לבית הספר ולמטרות אשר לשמן הועמדו הכספים כאמוריתקבלו מכל מקור שהוא באופן  

זה, את כל ההסכמים ו/או    חוזה כן מתחייבת העירייה ליידע את המפעיל ולהעביר לידיו, מיד עם החתימה על  

 התקציבים ו/או התרומות ו/או כל הכנסה אחרת המגיעים לה לטובת הפעלת בית הספר.

ו/או המצויים בידה, לצורכי    עירייהנו חל ביחס לתקציבים אשר הועברו ל יובהר כי האמור לעיל בסעיף זה, אי

 פיתוח, בינוי בתי ספר וכיו"ב.

בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, העירייה מתחייבת להעביר למפעיל את השתתפותה בעלויות הקיום   .3.2

בסכומי  של מקרה  ובכל  שבבעלותה  דומים  ספר  בבתי  השתתפותה  בהיקפי  הספר,  יפחתו  בית  שלא  ם 

על   בדגש  ידה,  על  מופעל  היה  לו  הספר  בית  להפעלת  החיוניים  הבסיסיים  השירותים  במימון  מהשתתפותה 

 הנושאים הבאים:  

ל .3.2.1 נורמטיבית  תקצוב  שרתים,    100%-השלמת  )מזכירים,  והסיוע  השירותים  המינהל,  עובדי  עלות  של 

 בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות(.טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לבורנטים 

)לרבות   .3.2.2 של תקציבי משרד החינוך  נורמטיבית  השלמה  תוך  שירותים,  של  שוטפת  השתתפות באחזקה 

 אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה(. 

תשלומי חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות,   .3.2.3

למספר התלמידים בבית הספר. יובהר, כי במקרה של גידול במספר התלמידים באופן שיגדיל    בהצמדה

את הוצאות החשמל ו/או המים של בית הספר, תשלים העירייה למפעיל את העלות בעבור תלמידים אלו  

 באופן יחסי לתשלומים המשולמים על ידה עבור החשמל ו/או המים.  
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המפעיל יוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל  מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי ש .3.2.4

 הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.

תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים. יובהר,   .3.2.5

י שיקול  כי ההכרעה באם הליקוי הינו מהותי ואינו מאפשר קיום תקין של שגרת הלימודים, תיעשה על פ

 . 8.5דעתה הבלעדי של העירייה כמפורט להלן בסעיף 

כן יובהר, כי עלות התחזוקה השוטפת של המבנה שאיננה חלק מהכתוב בסעיף זה, תחול על המפעיל. זאת   .3.2.6

ועוד, המפעיל יהיה אחראי על כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר במבנה ו/או כתוצאה מאי  

 ון ונדליזם(.שמירה על הציוד והמבנה )כג

 הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי נוהל משרד החינוך.   .3.2.7

ספר, שכן  החטיבת הביניים בבית   אחראית לתקצב את השתתפותה גם עבור כי העירייה    ,יובהר  ספק   הסר   למען  .3.3

 חטיבת הביניים היא בבעלותה.

אצל משרד החינוך ואצל גופים אחרים לקבלת תקציבים שיאפשרו הצטיידות בית הספר בעזרים    יפעל   המפעיל .3.4

ואמצעים טכנולוגים לצורך קיומן של מגמות הלימוד השונות. העירייה תיתן בידי המפעיל הרשאה לפעול בשמה  

, כאשר דרישתה זו  פי דין, ו/או על פי דרישת משרד החינוך-ומטעמה ותחתום על כל מסמך שיהיה בו צורך, על

 הינה לעניין מימוש מטרה ספציפית זו של קבלת תקציבים כאמור בסעיף זה. 

 העברת בעלות   .4

" )כמשמעות מונח זה בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך(  הבעלותשל חוזה זה ידאג המפעיל להעברת "  חתימתו   עם .4.1

מהמפעיל הנוכחי אליו, לרבות מילוי כלל הטפסים והגשת בקשה מתאימה למשרד החינוך בעניין    הספר  בבית

 ל שמו.  ע הספר  תוכן, לקבלת רישיון לקיום בי 

לצורך הרישוי ממשרד החינוך   והטפסים  כלל המסמכים  ללוח    כאמור תבוצעהגשת  ידי המפעיל בהתאם  על 

 .הזמנים שמפורסם על ידי משרד החינוך בעניין זה

  משרד להגיש בקשה לאישור הפעלת מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי למשרד החינוך, על פי נהלי    מתחייבהמפעיל   .4.2

(. ידוע למפעיל כי עליו להשיג את  "הרישיון")להלן:  1969-החינוך ובהתאם לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט

הרישיון על ידי המפעיל עד למועד הקובע,  אם לא יושג    .("המועד הקובע")להלן:    15.08.2021הרישיון עד ליום  

   .או אם תדחה בקשתו של המפעיל לקבלת הרישיון, יביא הדבר לביטול החוזה באופן מיידי

 לרבות רישיון זמני או רישיון מותנה, בהתאם לאישור משרד החינוך.   –לעניין סעיף זה  "רישיון"

מובהר בזאת כי חרף האמור לעיל, העירייה רשאית להאריך את המועד הקובע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  

 ובכפוף להנחיות משרד החינוך. 

החוזה    של  ביצועו  אי  בגין  ההעיריי   כלפי  דרישה  או/ו  טענה  כל  על  מראש  מוותר  המפעיל   כי ,  בזאת  ומובהר  מוסכם .4.3

ו/או בגין כל טענה הנובעת מאי התקיימותו של התנאי וביטולו של החוזה  עקב כך. העירייה תהא רשאית לחלט  

 את ערבות הביצוע של הזוכה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

,  ההתקשרות  תקופת  אורך  לכל,  שנה  מדי,  ההפעלה  ואישור  הרישיון  לחידוש  להביא  המפעיל  על  כי,  בזאת  מובהר .4.4

  המפעיל   של  יסודית  הפרה  יהווה  ההפעלה  אישור  או/ו   הרישיון  של  חידושו  אי  וכי,  ההתקשרות  להמשך  כתנאי

  ומבלי   הביטול  בגין  העירייה  כלפי  דרישה  או/ ו  טענה  כל  תעמוד  שלמפעיל  מבלי,  המיידי  לביטולו  ויביא  חוזהה  את

 .  לעירייה העומד  סעד מכל לגרוע

,  המפעיל  לניהול  הספר  בית  העברת  ועל,  זה  חוזהב  התקשרותה  על  החינוך  למשרד  להודיע  בזה  מתחייבת  העירייה .4.5

  - הספר  לבית  הקשור  בכל  מ"השכל   או/ ו,  ט"והשכל"  המוסד   סמל"  את  להעביר  לבקשו ,  ממלכתי  ספר  כבית

 .  למפעיל  ישירות
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  בשנת   הספר  בית  של  פתיחתו  לצורך  החינוך  ממשרד  הנדרשים  האישורים  כל  לקבלת  ידאג  המפעיל,  כן  כמו .4.6

כל תקופת ההתקשרות והארכותיה    במהלך  הפעלתו  ולצורך(  זה  חוזה  פי  על  -אחרת  שנה  כל  או)  בתשפ"  הלימודים

 . ככל שיהיו

 

 וניהולו  הפעלתו, הספר בית פתיחת .5

  מועד: "להלן)  או כל מועד אחר עליו יורה משרד החינוך  2021  בספטמבר  1  ביום  הספר  בית  את  יפתח  המפעיל .5.1

 "(. הפתיחה

  החינוך בהתאם לאמור בכל דין ולהנחיות משרד בהתאם לאמור בחוזה זה והספר ית באת יפעיל וינהל  המפעיל .5.2

אגף החינוך  מאושרות על ידי  כניות לימוד  ות ו/או מי מטעמה, בהתאם לאגף החינוך והנוער בעירייה  מנהלת  ו

 . כיוםהספר ית בבעירייה ובמשרד החינוך, תוך שמירה על הצביון הקיים  

  תוכנית המפעיל יגבש ביחד עם אגף החינוך בעירייה ומפקח בית הספר, בכפוף לקבוע בנוהלי משרד החינוך, את   .5.3

פרית תובא  העבודה של בית הספר על כל ממדיה הארגוניים, הפדגוגיים והתקציביים. תוכנית העבודה הבית ס

 לאישור הועד המנהל.  

יבצע את כל הפעולות הדרושות על פי חוזה זה לניהול ולהפעלת בית הספר, לרבות תחזוקת בית הספר,   המפעיל .5.4

הכל על חשבון התקציב השנתי, ובכפוף למדיניות בית הספר, לנהלי משרד החינוך והעירייה ולמתכונת החינוכית  

 כפי שיקבע על ידי הועד המנהל. 

,  אמוןגרת ניהול והפעלת בית הספר, יעמיד המפעיל לרשות בית הספר, את מלוא השירותים עליהם הוא  במס .5.5

ותפעול בית הספר, פיתוח תוכניות לימוד, פרויקטים חינוכיים, פיתוח והפעלת מגוון מסלולי לימוד    חינוךלרבות  

ערים והנגשה להשכלה גבוהה, חינוך  ומגמות, מתן מענה לטיפול רגשי, מענה לרווחת הילדים, תוכניות לצמצום פ 

מו"פ   מינהל  הספר,  בבית  מותאמת  הצטיידות  מעבדות,  לימודיים,  תגבורים  מתן  וקבוצתית,  אישית  לזהות 

וניהול   ביצוע  תכנון  ולנכסים,  לרכש  מנהל  כספים,  מנהל  אנוש,  משאבי  מנהל  השתלמויות,  ניהול  והכשרה, 

ותי מחשוב ותקשורת מחשבים לצרכים פדגוגיים ומנהליים, ניהול  הצטיידות, ניהול וייעוץ לאירועים, ניהול שיר 

 ותחזוקת בית ספר, ניהול מערך שיווק ויחסי ציבור לבית הספר, חינוך חברתי, טיפוח מועצת תלמידים. 

  פדגוגיים יאפשר לעירייה או למי מטעמה לצפות בכל עת, במסד הנתונים של בית הספר, לרבות נתונים   המפעיל .5.6

של תלמידי בית הספר ו/או כל נתון אחר שיידרש לצורך קביעת מדיניות או טיפול בפרט ו/או כל צורך אחר של  

 .  , והכל בהתאם להוראות הדיןהעירייה או מי מטעמה

ירייה או למי מטעמה על כל אירוע חריג בבית הספר, וכן על אירוע אחר אשר מפעיל  מתחייב לדווח לע  המפעיל .5.7

בבית    אלימות  מקרה  בכל  סביר היה מדווח עליו לעירייה, מיד עם התרחשותו ו/או קבלת המידע עליו. לרבות

 .אחר חריג אירוע  כל או  סביבתו או/ו  הספר

משרד    המפעיל .5.8 מנכ"ל  חוזרי  זה  ובכלל  הרלוונטיות  הבטיחות  הוראות  יישמרו  הספר  בית  בהפעלת  כי  יקפיד 

החינוך בנושא ביטחון ובטיחות, בהתאם להוראות משרד החינוך, העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת ובהתאם  

 לכל דין.  

זה ובכפוף להחלטת הועד    ינהל את המערכת הכספית והמערכת הארגונית של בית הספר בהתאם לחוזה   המפעיל .5.9

 המנהל. 

 פדגוגיה .6

ולנהל  מתחייב  המפעיל .6.1 ולפי  הספר  בית  את  להפעיל  מקצועי  וה  ניסיונו  מיטב  באופן    ולעשות,  פדגוגיהחינוכי 

של תלמידי בית הספר, להעלאת רמת    להצלחת בית הספר וקידומו החינוכי והפדגוגי, לקידומם  יכולתו  כמיטב

הישגיהם בכל תחומי הלימודים השונים, הבאת תוכניות ושיטות לימוד מתקדמות, כמו גם להקפיד על קיום  
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להכינם   וכן  המתאימים,  הפדגוגיים  והגורמים  החינוך  משרד  ידי  על  המומלצות  לימודים  תוכניות  והפעלת 

 בחינות הבגרות.   לקראת

  בבית  הקיים  הצביון על  שמירה תוכנית משרד החינוך ובהתאם למדיניות העירונית, תוך  בית הספר יופעל על פי .6.2

 החינוך.  ובמשרד בעירייה החינוך אגף אישורוכי תוכניות הלימודים חייבות לקבל את כיום,  הספר

ב  כיבין הצדדים    בזאתמוסכם   .6.3 וההנחיה הפדגוגיים של  בידי    יתהליווי  נתונים  יהיו  יה  והעירי  המפעילהספר 

 משרד החינוך.   בהתאם להנחיותויבוצעו בפיקוח משרד החינוך 

זו    המפעיל .6.4 מימושם. מתכונת  ודרכי  יעדים  הצבת  בית הספר,  של  גיבוש המתכונת החינוכית  על  יהא אחראי 

תוך קיום דיאלוג עם העירייה, בחינת הצרכים הקיימים, ערכי בית הספר, רוח בית הספר ובכפוף לנוהלי    תגובש

 משרד החינוך. 

 יציג את המתכונת החינוכית לאישור הוועד המנהל, בהתאם להנחיות הועד המנהל.  המפעיל .6.5

, הילדיםי, מענה לרווחת  מתחייב לפתח תוכניות לימוד, פרויקטים חינוכיים, מתן מענה לטיפול רגש   המפעיל .6.6

לצמצום פערים והנגשה להשכלה גבוהה, חינוך לזהות אישית וקבוצתית, מתן תגבורים לימודיים, חינוך    תוכניות

 חברתי, טיפוח מועצת תלמידים וכו'. 

 המפעיל יידרש להקצות את שעות ההוראה בהתאם להנחיות משרד החינוך.   .6.7

תגבר את בית  להעירייה  , תהיה רשאית  להרשאה תקציבית כדיןבכפוף  הועד המנהל, כמפורט להלן, ו  באישור .6.8

 הספר של המפעיל בשעות הוראה ותגבור.  

  בקריטריונים  שתעמוד  ובתנאי  המפעיל  ידי  על  תיבחר  והפדגוגית  הטכנית,  הספר האדמיניסטרטיבית  בית  הנהלת .6.9

  ספר.  בית לניהול  החינוך משרד ובהוראות ר "בתקשי הקבועים

  הכשירות  לכללי   בהתאם . המפעיל מתחייב למנות את מנהל בית הספר  המפעיל  של  עובד   יהא   הספר  בית   מנהל  .6.10

  שהם  וכפי,  החינוך  משרד  בהוראות  כמתחייב (,  יסודי  על  ספר  בית   לניהול  מועמד  המחייבים  הסף  תנאי)

  יהיה   המוסד   מנהל  של   הבחירה  הליך.  דין  כל   להוראות   ובהתאם   החינוך  משרד   ידי  על   לזמן  מזמן   מתעדכנים 

.  החינוך  במשרד  הרלוונטי  המחוז  מנהל  עם  בתיאום  ייקבע  (המכרזים  הבחינה )ועדת  ועדת  הרכב.  מכרזי  בהליך

,  יובהר. החינוך במשרד  הרלוונטי המחוז  ת /מנהל ידי  על  שימונו , החינוך  משרד מטעם נציגים  שני יכלול  ההרכב

 .  החינוך משרד ידי  על  לתפקיד ומתאים  ראוי נמצא שלא  מנהל ימונה  לא כי

 המפעיל לא יפעיל תל"ן או כל תכנית נוספת מעבר לאגרה הבסיסית, ללא אישור מראש ובכתב מאת העירייה.    .6.11

 . הספר  ביתב הפועליםלימוד  מסלולי לימוד/מקצועותועל   מגמותההמפעיל ידווח לעירייה ו/או מי מטעמה על   .6.12

על   .6.13 וידווח  זה,  חוזה  של  קיומו  בתקופת  הספר,  בתי  הישגי  של  ובקרה  מדידה  הערכה,  לבצע  מוסמך  המפעיל 

תוצאות פעולות מדידה והערכה שביצע לוועד המנהל. המפעיל ישתף פעולה עם העירייה בכל הנוגע לפעולות  

 .מדידה והערכה מטעם מינהל החינוך בעירייה, ככל שיידרש

בת הספר במהלך השנה דו"חות לגבי בית הספר שייתנו תמונת מצב עדכנית לגבי רמת    העירייה תקבל ממנהל/ת  .6.14

בדומה   קודמות,  לשנים  השוואה  דו"ח  לרבות  הספר  בית  רמת  של  פדגוגית  והערכה    לדרישותיה הציונים, 

   . מהתיכונים העירוניים בעיר. החומר ידון במסגרת הוועד המנהל

,  והתלמידיםום שנתי לגבי בית הספר, ובו התייחסות לנתוני המורים  יגיש לוועד המנהל מידי שנה סיכ  המפעיל .6.15

 רמת ההישגים ביחס לתכנון, הערכה פדגוגית, ומנהלית של בית הספר, לרבות בהשוואה לשנים קודמות. 

 הספר   בית תלמידי  .7

,  הספרו/או הרחקת תלמידים מבית    בעיר  הספר  בתי  בין  תלמידים  העברת  או/ו  הספר  לבית  התלמידים  רישום .7.1

   בהתאם לחוזרי ולנהלי משרד החינוך.העירייה    נהלי פי על יתבצעו
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  זה   ובכלל , התאמתו  לפי   בכיתה  ישובץ  אשר  אליו   מפנה  שהעירייה   תלמיד   כל  הספר לבית   לקבל  מתחייב  המפעיל .7.2

  הזכאים  ילדים  וכן  מוגבלות  עם  ילדים  של  הספר  לבית  הרשמה  דרך,  בכל  להגביל  או  למנוע  לא  מתחייב  המפעיל

 . דין לכל בכפוף, 1998 - ח"תשמ,  מיוחד חינוך  בחוק כמשמעותה השילוב  תכנית במסגרת לתמיכה

  טענה   כל  תהא   לא   ולמפעיל  בלעדי   באופן  העירייה   של  השיבוץ  ועדת  ידי  על  הספר  לבית  ישובצו   יובהר, התלמידים .7.3

העיר    תושב  תלמיד  כל  לקלוט  חייב  יהא  המפעיל,  עתידית  הבנה-אי  כל   למניעת.  העירוני  השיבוץ  כלפי  שהיא

 .  העירייה י"ע  לכך  שנקבע במועד, ובכלל מקומית  חינוך כרשות העירייה י"ע אליו שיופנה רחובות

  העירייה   עמדת,  הספר  בבית  תלמיד  לשיבוץ  ביחס  והמפעיל  העירייה  בין  דעות  חילוקי  של  מקרה  בכל  כי  מובהר .7.4

 . עליה לערער או להשיג יוכל לא והמפעיל ומכריעה  סופית תהיה

  משרד   לנוהלי   ובהתאם  חריגים, באישור העירייה  במקרים  אלא,  תלמידים  מסילוק   להימנע  מתחייב   המפעיל .7.5

 .  וכדין החינוך

תלמידי    -"  תלמידי חוץ)לצורך סעיף זה, "  קודמים לתלמידי חוץ  רחובות  תלמידי העיר,  ספק  הסר  למען,  יובהר .7.6

בהתאם לנהלי משרד    יעשה,  הספר  לבית   חוץ  תלמיד   קבלת אישור לשיבוץ   בית הספר שאינם תושבי העיר( וכי

  ולעירייה שיקול דעת להחליט באם היא מקיימת ריאיון ,  העירייה  של  השיבוץ  ועדת  של   בחינה  לאחר  החינוך ורק

 .  הספר  בבית החוץ לתלמיד  ראשוני

בהתאם לחוזרי ולנהלי    בתשלום  אגרות בעבור תלמידי חוץ ואשר נגבו בפועל ו/או קוזזו מול הרשות המחויבת .7.7

 משרד החינוך יועברו לידי העירייה וישקעו על ידה בבית הספר או יועברו על ידי העירייה למפעיל. 

 ותחזוקתו הספר יתב המבנ .8

זה, וזאת בתנאי ובכפוף לכך    חוזהבכל תקופת תוקפו של    תאפשר למפעיל שימוש מבנה בית הספר,  העירייה .8.1

ך הפעלת בית הספר וביצוע כל הפעולות הנלוות לכך בהתאם  המפעיל יהיה לצור  ל ידיע  במבנהשיעשה    שהשימוש

"(. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המקרקעין ו/או המבנה  מטרת השימוש)להלן: "  זה  חוזה  להוראות

ל אינו רוכש ולא ירכוש זכויות כלשהן, מכל מין וסוג שהוא, במבנה  ימשיכו להיות בבעלות של העירייה וכי המפעי 

   ו/או במקרקעין.

.  השימוש  זכות  ניתנה   שלמטרתה  הפעילות  מן  שונה  פעילות  במבנה   ו/או  במקרקעין  יעשה   לא  כי  מתחייב   המפעיל .8.2

,  אותה  המסדיר   דין  כל   להוראות  בהתאם  תהיה  ו/או במקרקעין   במבנה  שתתקיים  פעילות  כל   כי   מתחייב  המפעיל

 עימו.  שנחתם ולחוזה העירייה להנחיות בהתאם וכן

המפעיל מתחייב להשתמש במבנה בהתאם למטרת השימוש בלבד ולא לכל מטרה אחרת, והוא לא יהא רשאי   .8.3

לשנות את מטרת השימוש ו/או להוסיף עליה, אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב. העירייה תהא  

 . כמתה בכל תנאי על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין ונהלי משרד הפניםרשאית להתנות מתן הס

 המפעיל מתחייב לאפשר למבקרים מטעם העירייה לבקר במקרקעין ובמבנה, במשרדיו ובמתקניו.  .8.4

שנתגלו במבנה בית הספר שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת    מהותייםמתחייבת לתקן ליקויים    העירייה .8.5

, למעט במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר כמפורט בסעיף  בתקופת ההתקשרות,  הלימודים

 להלן. תיקון הליקויים המהותיים ייעשה בהתאם לתקני משרד החינוך.   8.8

ליקוי שלדעתו הינו מהותי במבנה בית הספר, מיד עם  מתחייב לדווח לעירייה או למי מטעמה על כל    המפעיל

 . גילוי הליקוי כאמור

השוטפת והתקינה של המבנה, מתקניו, אביזריו וכד' יעשו באחריות המפעיל ועל    תפעול בית הספר והתחזוקה  .8.6

המצויים   הנושאים  למעט  וכד',  וטלפונים  תקשורת  רשת  אינטרנט,  ניקיון,  לרבות  הספר,  בית  תקציב  חשבון 

 לעיל.     3.2ריות העירייה כמפורט בסעיף באח

המפעיל מתחייב בזה לשמור על שלימות המבנה, מתקניו ואביזריו ולהחזיקם במצב טוב ונקי וראויים לשימוש,   .8.7

תוך שמירה על תנאי הבטיחות והתברואה הנדרשים על פי חוזרי משרד החינוך ועל פי    כדי הנחת דעת העירייה,

כן   דין.  בית הספר,  המפעיל  מתחייב  כל  למבנה  שיגרמו  נזק  או  ליקוי  כל  בית הספר  על חשבון תקציב  לתקן 
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ציודו   מתקניו,  במבנה  הרגיל  מהשימוש  נובעים  אשר  ההתקשרות  תקופת  במהלך  ואביזריו  ציודו  מתקניו, 

. במסגרת  (3.2ואביזריו, כל אימת שיהא צורך בכך )למעט נושאים המצויים באחריות העירייה כמפורט בסעיף  

העירייה תהא רשאית להורות למפעיל לבצע כל תיקון נחוץ של המבנה, מתקניו, ציודו ואביזריו באם תראה    זאת,

 בכך צורך.

במבנה,   .8.8 סביר  בלתי  כתוצאה משימוש  שייגרמו  וקלקול  נזק  כל  חשבונו  על  לתקן  מתחייב  המפעיל  כי  יובהר, 

, מתקניו ואביזריו, לרבות ונדליזם, כל  מתקניו ואביזריו והציוד ו/או כתוצאה מאי שמירה על הציוד והמבנה

אימת שיהא צורך בכך. במסגרת זאת, העירייה תהא רשאית להורות למפעיל לבצע כל תיקון נחוץ של המבנה  

 על חשבון המפעיל, באם תראה בכך צורך. -מתקניו, ציודו ואביזריו 

 חר גילויו. המפעיל יודיע לעירייה בכתב על כל נזק שיגרם למבנה או למקרקעין מיד לא .8.9

  מחיצות   ולהתקין  פתחים  לפתוח  לא,  ומתקניו  צורתו  במבנה   תוספות  או/ ו  שינויים  להכניס  לא  מתחייב  המפעיל .8.10

 .  ובכפוף לכל דין ומראש בכתב, העירייה של המפורשת הסכמתה את לכך  קיבל אם  אלא, ארעיות או קבועות 

  על  מראש  אושרו  אשר,  במבנה  שיעשו  שינוי  או/ו  הוספה  שכל  הרי,  העירייה  ובזכויות  לעיל  באמור  לפגוע  מבלי .8.11

 .  העירייה קניין  ויהפכו  מהמבנה  נפרד בלתי חלק יהיו,  העירייה  כרכוש ייחשבו,  העירייה ידי

  של   להקמתן  לפעול   המפעיל   מתחייבחודיים,  יי   בתחומים  לימוד  מגמות   של  לפתיחתן  היתר   לקבלת  בכפוף .8.12

  המקובלים   הנהלים  י" עפ,  הפיקוח   וגורמי  משרד החינוך, העירייה  הוראות   י "עפ,  מתאימות  מעבדות   או/ו  סדנאות 

 . אלו לצרכים החינוך  משרדלתקצוב  החינוך ובכפוף  במשרד

,  העירייה  ט "קב  להוראות  ובהתאם  דין  כל  פי  על   הספר  בית  במבנה  הבטיחות  הוראות  לקיום  אחראי  יהא  המפעיל .8.13

 . העירייה ט"לקב והצגתם הנדרשים הבטיחות  אישורי לקבלת  יפעל וכן

מתקני ספורט וכו'( כולל דרכי גישה, וכן  - המפעיל מצהיר בזאת כי ראה ובדק המבנה, מבני עזר לבית הספר )כגון .8.14

ומתאים   תקין  ומצאהו  זה,  בחוזה  וההתקשרות  הספר  בית  הפעלת  על  להשפיע  העלולה  נוספת  בדיקה  כל 

לטיב המבנה ואופן בנייתו, וכן מצהיר המפעיל כי  למטרותיו ומשחרר בזאת את העירייה מראש מכל אחריות  

מסירת המבנה לחזקתו תהווה ויתור מצדו על כל זכות ברירה מחמת מום ו/או על כל טענות ברירה אחרות,  

 למעט בגין פגם נסתר. 

  מלא   באופן  בין,  אחר  או/ו  חדש  לבניין  או/ו   אחר  או/ו  חדש  למתחם  הספר  בית  את  להעביר  רשאית  תהא  העירייה .8.15

  בכפוף ,  זה  בעניין   תביעה  או/ו  טענה  בכל   לעירייה  יבוא  ולא  לכך  ומסכים  לכך  מודע  והמפעיל,  חלקי  באופן  ובין 

  ספר   בית   של   הפעלתו  לצורך  ומלא  שלם  באופן  ומוכנים   ראויים  יהיו   החדש   המבנה   או/ו  החדש   המתחם   כי   לכך

  בית  הפעלת  לצורך  המתחם  או/ו  המבנה  התאמות  או/ו   תיקונים  או/ו  בהשקעות  צורך  כל  למפעיל  שיהא  מבלי

  שאר  לקבלת  ובכפוף  החדש  המתחם  או/ו  במבנה  ספר  בית  להפעלת  החינוך  משרד  אישור   לקבלת  ובכפוף  הספר

 .הפנים משרד ל"מנכ חוזרי י" עפ  או/ו  דין פי  על הנדרשים האישורים

  הספר   בית  בנוי  עליהם  ובמקרקעין  הספר  בית  במבנה  שימוש   לעשות  שלישיים  לצדדים  רשות  יעניק  לא  המפעיל .8.16

 . ובכתב ובכפוף לכל דין  מראש העירייה אישור ללא

יובהר כי אין בחוזה זה כדי לפגוע בזכויות העירייה ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו, במקרקעין עליהם בנוי בית   .8.17

 הספר או במבנה בית הספר. 

המפעיל .8.18 כי  בזאת  להעביר  רשאי  אינו  מוסכם  ו/או  שהיא,  ו/או  להסב  דרך  בכל  להמחות,  ו/או   את  לשעבד 

רשאי להתיר לאחר    אינו   זה. כן, מוסכם בזאת כי המפעיל   חוזה   י" עפ  בהם  זכויותיו   המקרקעין או המבנה או

לעשות כל שימוש במקרקעין או במבנה, בין כולו ובין בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא  

 ובכתב ובכפוף לכל דין.   מראש העירייה הסכמת בתמורה, ללא

והדבר יחשב כהפרה יסודית    עירייהפעולתו תהא בטלה, לא תחייב את ה  זה,בניגוד לאמור בסעיף  המפעיל  פעל  

תהא פטורה    והעירייהימים, החוזה עמו יהא בטל    7תוך    הליקויאת    המפעיל קן  יחוזה בין הצדדים. לא תשל ה

, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים לטובת  פעילמ ומשוחררת מתשלום כל תמורה ו/או פיצוי ל

 דין. על פי כל חוזה זה ו/או   על פי  העירייה
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הארכה  או סיום תקופת ה  התקשרותבעת פינוי המבנה על ידי המפעיל, מכל סיבה שהיא, לרבות סיום תקופת ה .8.19

שקיבל אותו למעט בלאי סביר שהוא  , מתחייב המפעיל להשיב לעירייה את המבנה במצב כפי  או ביטול חוזה זה

ובאופן המאפשר המשך הפעלה מידי של בית הספר ללא צורך בביצוע  ,  תוצאה של שימוש במבנה בית הספר

 . , בהתאם להוראות חוזה זהשיפוצים ו/או תיקונים כלשהם, כולל סיוד וצבע

ספר. מוסכם,    יתכב  ולצורכי הפעלת  הספר   יתב  העירייה תעמיד ללא תמורה כספית לשימוש המפעיל את מבנה .8.20

בגין   לעירייה  זהכי כל התקציבים שיועברו ממשרד החינוך  ב  תקופת חוזה  לשיפוץ  ייועדו  ית  ושנועדו  הספר, 

כנית שיפוצים אשר תאושר  וויושקעו על ידי העירייה אך ורק למטרה זו ובתיאום עם המפעיל. זאת, בהתאם לת

 .ע"י הוועד המנהל מראש

להשקיע את ההשקעות  ר כדין,  בכפוף לתקציב מאוששאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ועירייה תהא רה .8.21

הנדרשות מעת לעת לשמירה על מבנה בתי הספר, להוסיף כיתות ו/או לשפץ את הקיים וזאת בהתאם להחלטת  

שך כל  הועד המנהל, ובכפוף לדרישות הדין ולדרישות משרד החינוך ו/או פיקוח מטעם משרד החינוך, וזאת במ

   .תקופת תוקפו של חוזה זה

, מובהר כי לא תחול על העירייה חבות כלשהי לשלם או להעביר כספים למימון  לעיל לגרוע מן האמור    מבלי .8.22

הספר ממשרד החינוך או מכל  בית  מעבר לכספים שיתקבלו בעירייה עבור  תחזוקתו  ו/או    הפעלת בית הספר 

 .זה וע"פ על דין חוזהרייה ב מקור אחר כלשהו ולהתחייבויות המוטלות על העי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה תהא רשאית, בתיאום מראש עם המפעיל, להשתמש במבנה בית   .8.23

הספר ו/או בציוד שיוגדר לצורך כך, ללא תשלום מצידה ו/או מי מטעמה, לרבות לצורך לפעילויות חינוכיות  

, או כל פעילות אחרת ובלבד שלא יהיה בפעילויות  תקהילתיו  החורגות ממסגרת הלימודים הרגילה ו/או פעילויות

בלבד, שלא   העירייה  על חשבון  ולכך שהפעילויות האמורות תבוצענה  בית הספר  בהתנהלות  לפגוע  כדי  אלה 

 במסגרת תקציבי בית הספר ובתיאום מראש עם המפעיל. 

 ציוד וריהוט בתי הספר  .9

בית  ולרהט  לאבזר  לדאוג  מתחייב  המפעיל .9.1 ייעודיות  ופתיחת  תלמידים  קליטת  לצורך,  הספר  את  כפי    מגמות 

,  מחשבים,  כלים,  ריהוט,  בציוד  השקעה  לרבות,  החינוך משרד  המערכת והוראות  לצורכי  שאלו פועלות, בהתאם

  מגמות  וציוד  לאבזור  וכן  ספר   כבית  המבנה  של  ולתפעולו  לאחזקתו  הנדרש  חומר  או  ציוד  כל  או/ו  מכשירים

לייעוד הכספים המתקבל    בבית  שתיפתחנה  הלימוד בית הספר, בהתאם  והכל על חשבון התקציב של  הספר, 

   .ובהתאם לנהלי משרד החינוך ובכפוף לכל דין

  הספר בבית    המצוי  הציוד והריהוט  יערכו הצדדים רשימת מצאי, שתפרט את כל,  למפעיל  המבנה  מסירת  בעת .9.2

  יישאר,  זה  יובהר, כי ציודעודכן בתחילת כל שנת לימודים.  רשימת הציוד הנ"ל, ת.  "(רשימת הציוד)להלן: "

  הציוד   את  במבנה בית הספר  המפעיל   ישאיר ,  שהיא  כל  מסיבה   הצדדים  בין   חוזהה  יסתיים  ואם,  העירייה  בבעלות 

  ישמור   המפעיל.  טבעי  סביר  מבלאי  כתוצאה ,  מוחלט  אובדן  של  למצב  שהגיע   ציוד  למעט,  ברשימת הציוד  המפורט 

 .ועניין דבר לכל  סביר כבעלים והעתידי,  הקיים הציוד את ויתחזק 

  כשהוא הפעלת בית הספר על ידי המפעיל, יועמד לרשותו כל הציוד והריהוט הכלול ברשימת הציוד, עם תחילת  .9.3

 במצב תקין וראוי לשימוש.  

לרשימה הקיימת  ציוד   כל .9.4 לבית הספר מעל  שיידרש  וריהוט שתובא    -וריהוט  תכנית הצטיידות  פי  על  יירכש 

 לאישורו של הוועד המנהל, ולהחלטה בדבר מימונו. 

באישור הועד המנהל, יהיה המפעיל רשאי לנכות את מרכיב ההצטיידות מההכנסות לבית הספר ולצבור אותו   .9.5

  ימומן ת הספר. אם לא יהיה די במרכיב ההצטיידות בשכר הלימוד, במשך מספר שנים למטרת רכישת ציוד לבי 

אושר על ידי הועד המנהל והכל    שתקציב ההצטיידות  ההפרש על ידי העירייה בכפוף להרשאה תקציבית ובלבד

 בהתאם להנחיות משרד החינוך בעניין. 

  הספר  בבית  יישאר  ,קשרותההת תקופת    לבית הספר במהלך  שיגיע  ציוד  כל  זה  ובכלל  כל המיטלטלין  כי,  יובהר .9.6

  מקור  מכל  שנרכש  ציוד  כל  כלול  זו  במסגרת,  ספק  הסר  למען.  למפעיל  העירייה  בין  ההתקשרות  תקופת  בתום
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" ו/או  ציודלעניין סעיף זה, ".  ב"וכיוצ  המפעיל  כספי,  העירייה  כספי,  המדינה  בכספי מדובר  אם  בין  -שהוא  כספי

שאינו תשתיתי, הן המחובר למבנה והן כזה שאינו מחובר למבנה, למעט  " לרבות ציוד תשתיתי וציוד  רכוש"

 ציוד להנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנה. 

  ובלבד ,  עבודתו  תופסק   אם  המפעיל   ידי   על  יילקח  אשר  בלבד,  תרומות  מכספי   שנרכש  רכוש   הינו   זה   לעניין  חריג

  לתלמידי   ניתנה  ולא  בנה או למקרקעיןשהציוד שנרכש מכספי תרומות כאמור אינו מחובר בחיבור של קבע למ

שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור,  ,  למפעיל  בתרומה  שמדובר   ככל .  רחובותלעיריית    או/ו  הספציפי   הספר  בית

יוסדר הנושא בין הצדדים בהתאם להוראות סע'    ,הספר  בבית  להשאיר  מעוניינים  החדש  ו/או המפעיל   שהעירייה

 . 4/2019לחוזר מנכ"ל  2.15.4

 

 

 ועד מנהל  .10

 חברים כדלקמן:  10 עד  , המשותף למפעיל ולעירייה, אשר יכלוללבית הספר בזאת כי יוקם ועד מנהל מוסכם .10.1

, מתוכם ראש העיר ו/או מי מטעמו, גזבר העירייה ו/ או מי מטעמו וכן, מנהלת  חברים ימונו על ידי העירייה  5עד  

 ו/או מי מטעמה. בעירייה  והנוער החינוך אגף 

 , כאשר מתוכם יהיו נוכחים  המנכ"ל ו/או מי מטעמו, הגזבר ו/או מי מטעמו. חברים ימונו על ידי המפעיל 5עד 

 ידו.   יו"ר הועד המנהל יהיה ראש העיר או מי שימונה על .10.2

הועד המנהל  מפקח .10.3 ישיבת  לכל  יזומן  ללא אפשרות    בית הספר מטעם משרד החינוך  בלבד,  וישמש כמשקיף 

 . הצבעה

מנהל בית הספר, יו"ר ועד ההורים הבית ספרי, ככל שקיים, וכל צד ג' אחר )לפי שיקול דעתו של הוועד המנהל(   .10.4

ולניהול   להפעלה  בנוגע  המנהל  הוועד  בישיבות  להשתתף  ולמשתתפים  יוזמנו  הספר  בית  למנהל  הספר.  בית 

 האחרים לא תהיה זכות הצבעה ומעמדם של אלו יהא כשל משקיפים בלבד. 

הועד המנהל יתכנס לישיבות פעמיים בשנה, אולם, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לכנס את הועד המנהל בכל   .10.5

 ימים לפחות.  14עת על ידי מתן הודעה לחברי הועד המנהל, מראש ובכתב, של 

מחבריו, כאשר שלושה מהם יהיו מבין החברים    6ישיבות הועד המנהל תהיינה חוקיות אך ורק בהשתתפות   .10.6

 שמונו על ידי העירייה ושלושה מאלה שמונו על ידי המפעיל.

 לכל חבר בוועד המנהל יהיה קול אחד בכל הצבעה.  .10.7

בקולות או חילוקי דעות תכריע    החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות. היה ובנושא מסוים יהיה שוויון .10.8

 דעתו של יו"ר הוועד ו/או מי מטעמו. 

לעיל, ובכפוף לכך שכל חברי הועד זומנו כדין    10.6כאמור בסעיף קטן    –הקוורום לקבלת החלטות בוועד המנהל   .10.9

 ימים מראש שתשלח ע"י המפעיל.  7לישיבה. הזמנה כדין פירושה הודעה בכתב של  

כזו    המנהלהועד   .10.10 ועדה  סיכומי  מראש.  מוגדרות  למטרות  ועדות  או  ועדה  חבריו  מבין  למנות  רשאי  יהיה 

 והמלצותיה יובאו להכרעת הועד המנהל.  

 : כדלקמן של הועד המנהל יהיו סמכויותיותפקידיו ו .10.11

הספר .10.11.1 בית  של  התקציב  הלימוד    -אישור  שעות  כמות  וכן  הפיתוח  ותקציב  השוטף,  התקציב  לרבות 

 שיוקצו לבית הספר מעל לשכל"מ, וקבלת החלטות על עדכונם לפי הצורך. 

 קביעת המתכונת החינוכית לבית הספר, בכפוף להנחיות משרד החינוך.  .10.11.2

כנית הלימודים, קביעת מסלולים  ומדיניות ותוכנית העבודה הבית ספרית ובכללה: ת קביעה ואישור   .10.11.3

אישור מגמות הפיתוח של בית הספר, בהתאם    ומגמות בבית ספר, מספר כיתות בכל מסלול ומגמה,
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שינויים משמעותיים בבית הספר, פתיחת כיתות ייחודיות, תוכניות  ,  למדיניות משרד החינוך והעירייה

 ועלות בבית הספר, דיווח על שעות ההוראה בתמורה לתקציב וכד'. מרכזיות הפ

תכנון משותף וכולל של מערך הכוונת התלמידים בתחומי העירייה, באופן ההולם את מדיניות המפעיל,   .10.11.4

 ההולם את צרכי קהילת בית הספר ואת הנחיות משרד החינוך. 

 החלטות לגבי השקעות בציוד ושיפוץ בית הספר.  .10.11.5

 שיתקבלו ממנהל בית הספר. דיון בדיווחים  .10.11.6

 קבלת דו"חות מדידה, בקרה והערכה של פעילויות בית הספר ו/או הישגי התלמידים.   .10.11.7

 קבלת דוחות כספיים מאושרים על ידי רו"ח, המעידים על ביצוע השקעות של המפעיל בבית הספר.  .10.11.8

 כספיים. קבלת דיווח מפורט מהמפעיל בנוגע לייעוד של כלל משאבי בית הספר, מכל המקורות ה .10.11.9

 ובלבד שלא יחרוג מהוראות משרד החינוך לאותו עניין.  כל נושא אחר שיוצע ע"י הועד המנהל .10.11.10

הנוהל של   .10.12 בית הספר, בהתאם להוראות  לפגוע בסמכויות המועצה הפדגוגית של  לעיל בכדי  לכל האמור  אין 

 . משרד החינוך

תחייב את העירייה רק לאחר שתינתן  זה,    חוזהלמען הסר ספק, כל הוצאה שהעירייה מתחייבת להוציא על פי   .10.13

 . הרשאה תקציבית להוצאה בחתימת גזבר העירייה

למען הסר ספק, החלטות הועד המנהל תתקבלנה בהתאם לכל דין ולנהלי משרד החינוך באותו עניין, בעיקר כל   .10.14

 החלטה בעלת משמעות כספית או סטטוטורית.  

 תקציב  .11

של    בחודש  1-ה   ביום  תחל  תקציב  שנת .11.1 )שנת    אוגוסט  בחודש   31  ביום  ותסתיים  כל שנהספטמבר  שלאחריה 

 . (, או בהתאם לקביעת משרד החינוך את תחילת שנת הלימודים וסיומהלימודים

  שנת   בכל  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  כולל  -הספר   בית  של  ואחזקתו  ניהולו ,  להפעלתו  הדרוש  השנתי  התקציב .11.2

 :הבאים מהמקורות ויהיה"( השנתי התקציב": להלן) תקציב

  וכל  מינהל  עובדי  תקציביו  מ"השכל   תקציביהחינוך,    משרד  תקציבי  ובכללם  ממשלתיים  תקציבים .11.2.1

 . אחר ממשלתי תקציב

 . החינוך משרד  של ל"המנכ  בחוזרי הקבועות למגבלות בהתאם הורים/תלמידים  תשלומי .11.2.2

 '(. וכד  בגרות בחינות אגרות ) הספר בית ידי על  הנגבים אחרים תשלומים .11.2.3

 .הקיימים והמשאבים  הצרכים בחינת תוך, דעתו לשיקול בהתאם, המפעיל שיבצע השקעות .11.2.4

 ותמיכות, ככל שיש.   תרומות .11.2.5

 כספים הנובעים מהפעלת מבנה בית הספר על ידי המפעיל שלא בשעות פעילות בית הספר.  .11.2.6

 תקציבית.תקציבי עירייה נוספים, בהתאם לשיקול דעתה של העירייה ובכפוף להרשאה  .11.2.7

העירייה תעשה ככל יכולתה על מנת שהכספים המפורטים לעיל, כמו גם החלק היחסי בכל תקציב כללי המועבר   .11.3

בכתב למשרד    העירייהלעירייה לצורכי מוסדות החינוך שבתחומה, יועברו לרשות בית הספר. בכלל זה תודיע  

ברת הניהול בביה"ס לידי המפעיל, ותעביר  החינוך ולכל הגופים הרלבנטיים, מיד לאחר חתימת חוזה זה, על הע

להם בקשה להעביר את כל הכספים המיועדים לביה"ס, לרבות הרשאות לחידוש מבנים, במישרין לידי המפעיל  

המצויים   שירותים  עבור  המיועדים  אחרים  תקציבים  ולמעט  ובינוי  פיתוח  הצטיידות  תקציבי  למעט  וזאת 

 באחריות העירייה.  

  אשר   התקציבים  מלוא  את   המפעיל  לטובת  להעמיד  העירייה  מתחייבת,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .11.4

  המקורות   מןעל ידה עבור ביה"ס, ואשר אמורים לעבור לידי המפעיל בהתאם להנחיות משרד החינוך,    יתקבלו

   ולפעול כדלקמן:  כדלקמן

, בגין  ת משרד החינוךואשר אמור לעבור לידי המפעיל בהתאם להנחיו  כל סכום ייעודי שיתקבל על ידה .11.4.1

 . ביה"ס, מכל משרד ממשלתי או רשות אחרת
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 . לביה"ס המיועדות, אחר גוף מכל או הפיס  ממפעל שקיבלה הקצאות .11.4.2

  וזאת ,  העירייה  באמצעות  רק  להגישן  ניתן  אשר הקצבות או  מימון,  לסיוע  בקשה  כל  ביה"ס  בשם  להגיש .11.4.3

 .  להגישן לכשיתאפשר מיד

  בכפוף   קצובתה  או   מימון,  סיוע  קבלת  לצורך  שיידרש  מסמך  כל  על  ,לכך  בקשה  קבלת  עם  לחתום .11.4.4

 . ובכפוף לאישור גזבר העירייה דין כל להוראת

  בכפוף,  המפעיל  לידי,  העירייה  לידי   שהיא  סיבה  מכל  הגיעו   ואשר  לביה"ס   המיועדים  כספים  להעביר  .11.4.5

 . דין כל להוראת

במקורות מימוניים    (,ר"תב)  רגילים  בלתי  תקציבים  באמצעות,  ביה"ס  לטובת  שיתקבל  סכום  כל  כי  בזאת  מובהר .11.5

פעולות    באמצעות  המפעיל   לטובת   יועמד  חיצוניים,  לביצוע  נועדו  התקציבים  בהם  במקרים  למעט  העירייה, 

  .המצויות באחריות העירייה

מתחייב להשקיע את ההשקעות הכספיות בבית הספר, מעבר לתקציב של משרד החינוך, בהיקף כספי    המפעיל .11.6

 .  לכל שנת לימודים,  לפחות 15לנספח  1.2בסעיף בהצעתו ן על ידו שצוי

לעניין זה יובהר, כי בישיבת ועד המנהל הראשונה שתתקיים בתום כל שנת לימודים, יציג המפעיל לועד המנהל  

רו"ח ידי  על  כספיים מאושרים  יפחת מסכום  דוחות  בסכום שלא  הספר  בבית  ביצוע השקעות  על  המעידים   ,

 ההשקעות שהוצע על ידו כאמור, אותן חייב המפעיל להשקיע בכל שנת לימודים בהתאם למפורט בסעיף זה. 

 לעיל.   3.2בסעיף בעלויות קיום בית הספר, כמפורט  השתתפותה  את למפעיל  להעביר  מתחייבת העירייה .11.7

 .  ולסדרי העדיפויות שלהבהתאם למדיניותה, לתקציביה  להמשיך להשקיע בבית הספר  תהא רשאית העירייה .11.8

 . בביה"ס התלמידים צרכי לכלל ורק  אך ייועד  ביה"ס או/ו   התלמיד שייעודו תקציב כל .11.9

למעט תקציב פיתוח ו/או הצטיידות כלשהו ולמעט תקציב  , ס"ביה  של השנתי התקציב הוא" השוטף התקציב" .11.10

תקציב פיתוח או תקציב הצטיידות או  אשר הועד המנהל יקבע כי אינו תקציב שוטף. כל הוצאה שאינה בגדר  

התקציב השנתי יוכן על פי    תקציב שהוכרז כתקציב שאינו שוטף על ידי הועד המנהל, תיכלל בתקציב השוטף.

 . תוכנית שאושרה על ידי הועד המנהל בשיתוף נציגי העירייה והמפעיל

  אם .  הקיימים  המבנים   של  םהרחבת  או   לשינויים   הדרושות  ההוצאות  כל  את  יכלול   ס "ביה  של   הפיתוח   תקציב .11.11

מהותית בהתאם להחלטת    תחזוקה  פעולות   בו  לבצע   או/ו  לשנותו   או /ו  ס"ביה   את  להרחיב  צורך  יהיה   וכאשר

יכולתה  העירייה,  העירייה כמיטב    מממנים   מגופים   או /ו  החינוך  משרד  בעזרת   הפיתוח   תקציב   לגיוס  תעשה 

תקציב פיתוח יאושר רק בהסכמת      .זה  חוזה  להוראות  ובהתאם  זה  בעניין  המחייבים  לנהלים  בהתאם,  אחרים

 העירייה. 

להפעלה, ניהול ותחזוקה שוטפת של בית הספר   הספר  בית  של  כולל  שנתי תקציב  הצעת  מידי שנההמפעיל יכין  .11.12

ימים לפני מועד כינוס הועד    14-לא יאוחר מ . הצעות התקציב הנ"ל תועברנה לעירייה  הצעת תקציב פיתוחוכן  

   . המנהל

  כל   את  יובהר, כי הצעת התקציב השנתי תהיה על פי הנדרש לקיום המתכונת החינוכית בבית הספר ותכלול .11.13

  אותן וההשקעות   החינוך ממשרד  להתקבל  הצפויות  הכנסות לרבות , הלימודים הבאה לשנת  הצפויות   ההכנסות

  וצוות  מורים  שכר  לרבות,  הצפויות  ההוצאות  כל  את  שנה להפעלת בית הספר וכן   בכל   להשקיע  המפעיל  מתכנן

   .הספר בבית  המבנה ותחזוקת  עובדי המנהלה

כן יובהר, כי התקציב השנתי יהיה טעון הסכמת שני הצדדים ותקציב הפיתוח יאושר רק בהסכמת העירייה.   .11.14

 וללא גירעון.  באופן  מאוזן יופעלהתקציב השנתי ותקציב הפיתוח יוכנו על בסיס העיקרון כי בית הספר ינוהל ו

  ולא   עד,  ידו  על   שייקבעו   בשינויים  הפיתוח  תקציב   הצעתואת    השנתי   התקציב  הצעת  את   יאשר  המנהל   הוועד  .11.15

 . קלנדרית שנה אותה  שללספטמבר   1-ב המתחילה  הבאה  הלימודים  שנת עבור, שנה מידי מאיב  20 מיום יאוחר

  הקיימת   למתכונת  בהתאם  הלימודים  שנת  תתוכנן,  לעיל   האמור  במועדגם    להסכמה  המנהל  הוועד  הגיע  לא .11.16

,  השכר  בסעיפי  ושינויים  מההתייקרויות  המחויבים  בשינויים,  השנתי  לתקציב  בסיס  שתשמש,  השוטפת  בשנה

  שיורכב  מצומצם  צוות  בפני   לדיון  העניין   ייקבע   –  במקביל.  החינוך  משרד  השתתפות  וגובה  התלמידים  מספר

  -ה  מיום  יאוחר  ולא  עד  ייערך  המצומצם  בצוות  הדיון"(.  המצומצם  הצוות: "להלן)  המפעיל   וממנהל  העיר  מראש

  .המצומצם   הצוות להחלטות בהתאם  שיוכרע התקציב יהא -  השנתי התקציב  במאי. 25
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  עד   למפעיל  העירייה  תגיש,  המפעילשיוגשו על ידי    התקציב  הצעות  על  אם העירייה תחלוק  כי  יובהר .11.16.1

  בהצעות  סעיף  כל  לגבי  מפורטת,  להתנגדותה  בכתב  מנומקת  התייחסות  במאי  20  -ה  מיום  יאוחר  ולא

  של   המנומקת   התנגדותה .  חלופית  פעולה   לדרך  כן תהא רשאית להציע ו ,  במחלוקת  שהינו  התקציב

 . המצומצם הצוות ידי על  תוכרע העירייה

  לתקציבים   בהתאם  המפעיל  יפעל,  לעיל  האמור  במועד  מפורטת  התנגדות  למפעיל  העירייה  הגישה  לא .11.16.2

   .הקודמת, עבור כל חודש עיכוב, ובהתאם להחלטת הועד המנהל בשנהאושרו ש

, יפעל  לעילע"י הוועד המנהל ו/או ע"י הצוות המצומצם כאמור    הצעות התקציבו  מתכונת הלימודיםעם אישור   .11.17

 המפעיל בהתאם לתקציב שאושר.

 

 

הפיתוח שמוסכם .11.18 ותקציב  הספר  בית  של  השנתי  התקציב  כי  וכי  ,  מאוזנים  יהיו  המנהל  הוועד  לאישור  יוצגו 

 ינהל את התקציבים באופן מאוזן וללא גירעון.  המפעיל

המפעיל יישא בעצמו בכל גירעון אשר ייווצר    " לעניין זה, הוא פער בין אומדן ההכנסות לאומדן ההוצאות."גירעון

 בתקופה בה הפעיל את בתי הספר. 

 כי היה ובית הספר יקלע לגירעונות או כשלים כספיים כלשהם, החובות יחולו על המפעיל בלבד.   יובהר .11.19

לוועד   .11.20 יגיש  בהתאם    ,מאי    סוף  עד  -  השני ו  ינואר  סוף  עד  יוגש  -  האחד  :תקציב  עדכוני  שני  המנהלהמפעיל 

  או/ו  תיקונים  אודות  החלטות  לקבל  רשאי  יהא  אך,  התקציב  עדכוני  את  יאשר  המנהל  הוועד.  דרישת העירייהל

 . בו הנדרשות  התאמות

  תכנון"  -השוטף   התקציב  מול   המאושר  התקציב  את  המסכמים  חות" דו  בשנה  פעמיים  המנהל  לוועד  יגיש  המפעיל .11.21

 ".ביצוע מול

 .  החינוך משרד  להנחיות בהתאם  ההוראה שעות  את להקצות יידרש המפעיל .11.22

   שינויים מהותיים בתקציב בית הספר, יציג המפעיל עדכון תקציב בפני הוועד המנהל. שיחולוככל  .11.23

המפעיל מתחייב כי תקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ומהעירייה יושקעו בבית הספר במלואם בהתאם   .11.24

 החינוך.  לייעודן ולבית הספר בלבד, בהתאם להנחיות משרד

  במתקני   שימוש  לעשות  אחר  לגורם  לאפשר  רשאי  המפעיל  יהא,  הספר  בית  תקציב  הגדלת  לצורך  כי  מוסכם .11.25

  לכך  בכפוף  הכל.  הספר  בית  לרשות  העומד  התקציב  את  להגדיל  במטרה  וזאת,  לתשלום  בתמורה,  ס"ביה

  הסכמה   שניתנה  ובתנאי,  דין  כל   להוראות   בכפוף ,  התלמידים  בצורכי   יפגע   לא  גורם  אותו  שיעשה   שהשימוש

,  ההוצאות  כיסוי  לאחר,  כאמור  שיתקבל  מתשלום  ההכנסות.  העירייה  מאת,  ובכתב  מראש,  שימוש  לכל  ספציפית 

בהוצאות  יובהר, כי במקרה זה, העירייה לא תשתתף    .הספר  בית  תקציב  של  המימון  ממקורות  כחלק  ייחשבו

   הפעלת בית הספר.החשמל והמים בגין השימוש במתקני ביה"ס שלא לצורך  

 . הספר בית הנהלת  לעיון פתוח יהיה  הספר  בית תקציב .11.26

להנחיות  תשלומי  של  גובהם  את   יקבע  המפעיל .11.27 בכפוף    תוך,  לעת  מעת  שיקבעו  כפי  החינוך  משרד   ההורים 

המפעיל  ,  כן  כמו .  הספר  בבית  הנהוגה  התשלומים   מרמת  יפחת   שלא   ובאופן'  וכו הזנה, ן"התל   להיקף   התייחסות 

 והעירייה יקיימו ועדת הנחות משותפת )בוועדה יהיה נוכח נציג מטעם העירייה(.  

המפעיל מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך וכי בוועדת   .11.28

 ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של העירייה. 

הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם    המפעיל מתחייב שלא לגבות תשלומי .11.29

לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי  

 הורים. 

התוספתיות   .11.30 התוכניות  את  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  הספר  בבית  ולקיים  להמשיך  מתחייב  המפעיל 

ביחס  שמתקי וזאת  נוספים,  וגורמים  החינוך  משרד  ידי  על  מתוקצבות  אשר  זה,  חוזה  חתימה  ערב  בו  ימות 

 לתלמידים אשר החלו בתכניות אלה עד לסיום לימודיהם.
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העירייה(,    ושייווצר   התפעולייםעודפים   .11.31 ו/או  החינוך  משרד  מכספי  )ולא  המפעיל  של  הנוספות  מההשקעות 

, בהתאם לאישור  יתוח פרויקטים והשבחת הוראה בראיה הבית ספריתלצורך פ   הספר וישמשו   ית יושקעו בב

כי   יובהר  הסר ספק  למען  להנחיות משרד החינוך.  ובהתאם  המנהל,  בהוראהוועד  זה  אין  סעיף  לגרוע  ת  כדי 

לפיו, התקציבים שיועברו למפעיל    4/2019חוזר המנכ"ל  ל  2.15.8מהוראות משרד החינוך כפי שנרשמו בסעיף  

 החינוך או מהרשות המקומית, יושקעו במלואם לטובת קידום תלמידי בית הספר.ממשרד 

 תמורה .12

  יהיה ,  המכרז  ובהתאם למסמכי  זה  לחוזה  בהתאם  המפעיל  התחייבויות  כל  של  והמושלם  המלא  ביצוען  תמורת .12.1

  מתוך   15לנספח    1.1בסעיף  בהתאם לשיעור התקורה שהוצעה על ידו    שנתיים  ניהול  דמי  לגבות  זכאי  המפעיל

  : להלן)  בלבד  לימודים  שנת  לכל  התקציב של החטיבה העליונה שהעמיד משרד החינוך עבור בית הספר  של  הסכום

 ."(התקורה"

החינוך  מתקציב הכולל של החטיבה העליונה שהעמיד משרד    ורק  אך  התקורה תיגבה  כי,  ספק  הסר  למען,  מובהר

הספר בית  הקשורות  או/ו  הורים  מתשלומי  לאו  עבור  ומפעולות  הביניים  חטיבת  חטיבת    מתקציב  להפעלת 

כמו כן, בכל הנוגע לתוספות תקציביות    .הספר  בית  מבנה  מהפעלתהמתקבלת    אחרת  תמורה  ו/או כל  הביניים

קורה מתקציבים אלה, אלא  גביית ת  , לא תתאפשרהעליונהבבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה    שאינן

   הספציפית ובהתאם לאישור שיינתן. התוספת  אם כן ניתן לכך אישור במסגרת מתן

  ככל )בתקופת ההתקשרות    לעת  מעת  בתוקף  שיהיה  בשיעור  מ"מע   כוללת,  לעיל  12.1  בסעיף  כאמור,  התקורה .12.2

 (. מ"מע תשלום  חובת חבה  שהעסקה

  עבודה  בשכר  כלשהם  שינויים  עקב  לרבות,  שהיא  סיבה  מכל  ישתנה  לא,  סופי, קבוע וכולל  יהיה  התקורה  שיעור .12.3

 .  אחרת סיבה מכל או/ו ( מ"מע בשיעור  שינוי לרבות) חובה   בתשלומי כלשהם שינויים עקב  או/ו

  וישולם  בלבד  המפעיל  על  יחול,  מ" מע  תשלום  לרבות,  זה  חוזה  בגין  ו/או אגרה שיחול  היטל  או/ו  מס  תשלום  כל .12.4

 . דין פי  על ידו על

יובהר, אין באמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחרר את המפעיל מן הצורך לשלם מס, היטל   .12.5

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

 להקפיד על קיומן של ההוראות האמורות להלן:   מצהיר ומתחייבהמפעיל  .12.6

תלמידי בית הספר.    טובתיושקעו במלואם ל  מהעירייה, ציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך או  התק .12.6.1

תחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו על ידי משרד החינוך בהתאם לייעודם ולאותו מוסד  מ  המפעיל

החינוך משרד  להנחיות  בהתאם  שבו  בלבד,  במקרה  למעט  ל  החינוך  משרד,  תקורה  מפעיל,  אפשר 

גמישות תקציבית   עד  באמצעות  של  ידו    6%בהיקף  על  שיעור התקורה המוצעת  בהיקף  מתקציב  או 

תיתן מענה לסוגיות  התקורה   .בהתאם להנחיות משרד החינוךלפי הנמוך מבניהם,  החטיבה העליונה,  

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

 .  מפעילעל פי החלטת ה

, מתקציב חטיבת  לא תתאפשר גביית תקורה מתשלומי הורים בכל מוסד החינוך יובהר,    למען הסר ספק .12.6.2

כמו כן, בכל הנוגע לתוספות תקציביות שאינן  ביניים ומפעולות הקשורות להפעלת חטיבת הביניים.  

ביית תקורה מתקציבים אלה,  בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה, לא תתאפשר ג

 .אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם לאישור שיינתן

מלוא  המפעיל   .12.6.3 ישירות  יגיעו  ספר  בית  שלכל  ובלבד  בבעלותו,  ספר  בתי  בין  תקציבים  לנייד  יוכל 

ה שהוצע על  התקציבים ושעות ההוראה שהעמיד משרד החינוך עבור בית הספר בניכוי שיעור התקור

. זאת להוציא מקרים חריגים, שיאושרו בכפוף לעמידה בנוהל שיפרסם  עילל  12.1ידו, כמפורט בסעיף  

החינוך, בכל הנוגע לתמהיל הביצוע של שעות ההוראה,    משרד החינוך ובאישור המנהל הכללי של משרד

 .  מבלי לשנות את היקף התקורה המירבי
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החינוך דיווח מלא אודות כלל ההכנסות וההוצאות ברמת  להגיש למשרד    מתחייב  מפעיל בית הספר .12.6.4

המוסד וברמת המטה. הדיווח יכלול הכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך )תקציב שוטף והכנסות שלא  

במסגרת התקצוב השוטף(, תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, מהעירייה, הכנסות מגבייה מהורים  

החינוך פירוט ההוצאות, הן ברמת המוסד והן ברמת    למשרד  דווחמתחייב המפעיל ל  ומתרומות ועוד. כן

 המטה וזאת בהתאם להנחיות שיפרסם המשרד. 

ולהנחיות    המפעיל מתחייב לעמוד .12.6.5 עובדי ההוראה בהתאם להסכמי השכר  במחויבויות העסקה כלפי 

 משרד החינוך. 

ל כלל משאבי  דיווח מפורט בנוגע לייעוד שממנו  כי הוועד המנהל של בית הספר יקבל  המפעיל מתחייב   .12.6.6

 הספר, מכל המקורות הכספיים.  בית

 התחשבנות .13

 ממועד תחילת הפעלתו.  המפעיל יהיה אחראי לניהולו הכספי של בית הספרמוסכם על הצדדים כי  .13.1

מתחייבים להעביר כל סכום בו יחויבו זה לזה, על פי חוזה זה או על פי כל דין, או על פי נהלי משרד    הצדדים .13.2

 החינוך, במועדו.  

 כללי  – עובדי בית הספר  .14

להמצאת  החינוך  משרד  לנהלי  בכפוף  תיעשה,  המפעיל  ידי  על  העובדים  העסקת .14.1 העובד,    אישור  ובכפוף  ע"י 

  מין   עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  לפי  העובד  להעסקת  מניעה  אין  לפיו  ,כנדרש בחוק,  ישראל  ממשטרת

 .2001 – א" התשס , מסוימים במוסדות

  להוראות  ובהתאם  דין  לכל  בכפוףתיעשה בהתאם ו  ,המפעיל  ידי  על  להעסקה  ומנהלי  פדגוגי  אדם  כוח  העברת .14.2

 . לזמן מזמן שיהיו כפי, החינוך משרד של  הרישוי בנוהל 

  מזכויות  מיב  לפגוע  כדי  , ככל שנעשו,זה  חוזהל  בהתאם  שנעשו  מפעיליםה   בחילופי  יהיה  לא  כי  בזאת  מובהר .14.3

ביחס לתקופת העסקתם אצל המפעיל    המשפטי  מעמדם  את  לשנות   כדי  או/ו  מהן  לגרוע  כדי  או/ו   עובדים  אותם

 הקודם. 

  בכל   לאמור  בכפוף   המפעיל   של  דעתו   שיקול   פי  על  תיעשה  ,הלימודים  שנת  תחילת   לאחר   חדשים  עובדים  קבלת .14.4

 .  דין לכל  ובכפוף  החינוך משרד להוראות בהתאם, העירייה  יידוע תוך  ,דין

  בכל   לאמור  בכפוף  החינוך  משרד  ל"מנכ  לחוזרי  בהתאם,  המפעיל  של   דעתו  שיקול  פי   על  ייעשו  -  עובדים  פיטורי .14.5

 . דין

  כלל  ידי  על  בפועל   המבוצעות  העבודה  שעות  בגין   מפורטים  דוחות,  דרישתה  פי  על ,  לעירייה  יעביר   המפעיל .14.6

 . לעובדים המשולם העבודה  ושכר העובדים

 :מורי חטיבת הביניים .14.7

מורי חטיבת הביניים שהועסקו בבית הספר והינם עובדים של משרד החינוך, תימשך העסקתם על ידי   .14.7.1

 משרד החינוך ללא כל שינוי. 

  לניהול  בית הספרזה כדי לפגום או לגרוע בזכויות שהיו למורי חטיבת הביניים ערב העברת  חוזה  אין ב .14.7.2

 של המפעיל. 

על פי צרכי בית    חטיבה העליונהמורים של חטיבת הביניים יוכלו להיות מועסקים בעבודת הוראה ב .14.7.3

 הספר בהתאם להסכמי שאילה והשאלה. 

 ועובדים מנהליים:  חטיבה העליונהמורי ה .14.8

 בה העליונה יועסקו על ידי המפעיל בכפוף להוראות משרד החינוך וחוזרי המנכ"ל. מורי החטי .14.8.1

)  כל  של  הבלעדי   המעסיק  הינו  החדש  המפעיל   הבעלות,   העברת   מיום   החל .14.8.2 ההוראה  העובדים  עובדי 

  לצורך   נדרשת  שהעסקתם  בחטיבה העליונה והעובדים המנהליים בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים(
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  לקליטת   בלעדי  אחראי  החדש  המפעיל  יהיה  הבעלות   העברת  מיום  החל.  ספרית   הבית  הפעילות  ביצוע

 . ב"וכיו שיבוצם,  קידומם, הכשרתם,  מיונם,  ספרית הבית הפעילות ביצוע לצורך העובדים הנדרשים

,  ב"תשפ  הלימודים  לשנת  עובר  הספר  בבית  שהועסקו  עובדים  להעסקת  עדיפות  ייתן  המפעיל  כי,  יובהר .14.8.3

 .  העירייה מטעם לבקשה בהתאם

בבית הספר העוברים לעבוד אצל למפעיל, את כל הזכויות שמגיעות להם בגין   ה שלם לעובדית העירייה  .14.8.4

עבודתם בבית הספר עד ליום העברת הבעלות למפעיל לרבות שכר והפרשות לקרנות השונות לכל תקופת  

חוב כלפיהם. בכל  ה העבודה אצל ללא  יועברו למפעיל  זה,  והעובדים  לכל העובדים  העירייה  שלם  תל 

פיצויי פיטורין המגיעים להם בגין עבודתם בבית הספר עד למועד העברת הבעלות באמצעות שחרור  

במועד העברת הבעלות השלמת פיצויי פיטורין לכל העובדים, ככל    העירייה שלם  תהקופות. כמו כן,  

 שאלו לא הופרשו במלואם לקופות, זאת גם אם הם ממשיכים לעבוד בבית הספר.

 

תפריש  .14.8.5   במסגרות   העוברים  העובדים   של  הסוציאליות  הזכויות  כלל  עבור  הכספים  כל  את  העירייה 

אליהן  הפנסיוניות השונות  במועד  םהעובדי   משתייכים  והקרנות  למפעיל  העוברים  הבעלות,  ,  העברת 

  וקרן   הרלבנטית  הפנסיה   הקרנות הרלבנטיות, לרבות קרן   ולהוראות  החינוך  משרד  לנהלי  בהתאם  וזאת

 . כלפיו חוב ללא עובר עובד מקרה בכל. ההשתלמות

סוציאליות    זכויות,  נלווים  תנאים  לרבות ,  הבעלות  העברת  מיום  העובדים  לשכר  יידרש  המפעיל .14.8.6

  להסכמים והפרשות לגמל ולפיצויי פיטורין, ישולמו על ידי המפעיל, בהתאם לכל דין ובכלל זה בהתאם  

 הקיבוציים הרלוונטיים ובהתאם להנחיות משרד החינוך ועל חשבון תקציב בית ספר. 

היקף  מורה עובר שנשארה לזכותו במועד ההעברה, יתרה בלתי מנוצלת של ימי מחלה על כל  ימי מחלה:   .14.8.7

( תעמוד היתרה לזכותו בעוברו אל המפעיל החדש במועד  "היתרה"משרה בפועל בבעלות הישנה )להלן:  

  העברת הבעלות. לעניין זה יחולו ההוראות בעניין גרירת ימי מחלה לעובדי הוראה המועברים מבעלות

לנוהל הרישוי  המפעיל  לבעלות    העירייה ובהתאם  פי ההסכמים הקיבוצים הרלבנטיים  של משרד  על 

 החינוך. 

המפעיל החדש יכיר בוותק של עובד הוראה עובר, בהתאם לוותק שהוכר לו על ידי    :וותק עובדי הוראה .14.8.8

 משרד החינוך במועד ההעברה )המדובר בוותק לשכר(.  

לעיל, ככל שיש עובדי מנהלה אשר הועסקו על ידי העירייה עובר להעברת   14.8.2על אף האמור בסעיף   .14.8.9

ית להמשיך בהיקף משרתם, ככל שלא יהיו  ניהול בית הספר לידי המפעיל החדש, העירייה תהא רשא

 צמצומים, ובמקרה האמור השכר של אותם עובדים ישולם על ידי העירייה ויקוזז מול המפעיל.

 היעדר יחסי עובד מעביד .15

למניעת ספקות מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המפעיל הינו במעמד של קבלן עצמאי וכי בינו לבין העירייה לא   .15.1

 עביד.  יהיו כל יחסי עובד מ

ו/או   .15.2 מטעמו  הבאים  כל  ו/או  מועסקיו  ו/או  עובדיו  ו/או  המפעיל  כי  מפורשות  הצדדים  בין  ומוצהר  מוסכם 

בשליחותו הינם לגבי העירייה בגדר קבלן עצמאי ולא מתקיימים בינם לבין העירייה יחסי עובד מעביד מכל סוג  

הבאים לכל  ו/או  למועסקיו  ו/או  לעובדיו  ו/או  למפעיל  ואין  לקבל    שהוא,  זכאות  כל  בשליחותו  ו/או  מטעמו 

 מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידיו. 

מוסכם בזאת מפורשות כי המפעיל בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין   .15.3

הטבה כאמור, בכל הנוגע לתקופת העסקת העובדים    ונוהג לעובדיו ופועליו, והעירייה לא תישא בכל תשלום או

 . של המפעיל

היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לכל מי שבא מטעם המפעיל   .15.4

ה המפעיל את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור,  צו/או בשליחותו, בתשלום המשתלם לעובד ממעבידיו יפ 
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פט ושכר טרחת עורך דין. העירייה תודיע למפעיל על כל דרישה או תביעה לתשלום פיצוי,  לרבות הוצאות מש

 מיד עם קבלתה, ותעביר למפעיל כל מסמך הנוגע אליה. 

המפעיל ישא לבד באחריות לפי כל דין בקשר לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או מורשיו ע"י צד שלישי, תוך כדי ו/או   .15.5

או  /ו עיל אחראי בלבד לכל נזק שיגרם לצד שלישי ע"י המפעיל ו/או עובדיו  כתוצאה מחוזה זה, וכן יהיה המפ

 סוכניו ו/או מורשיו וזאת עקב ותוך כדי מילוי תפקידם במסגרת חוזה זה.  

המפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו, לצורך ביצוע העבודות עפ"י החוזה מספר מספיק של עובדים בעלי רמה   .15.6

רים הדרושים והמתאימים לבצוע העבודות המפורטות בחוזה זה ובהתאם  מקצועית נאותה, שיהיו להם כישו

 ומשרד החינוך.   תלהנחיות המנהל

ו/או   .15.6.1 המפעיל מתחייב לא להעסיק בביצוע העבודה עפ"י חוזה זה כל אדם אשר הורשע בעבירות מין 

למנהל להציג  מתחייב  המפעיל  מין.  עבירות  לביצוע  לחשד  בהקשר  חקירה  נגדו  אישורים    תשנפתחה 

 מהמשטרה להוכחת האמור בס"ק זה כאמור בכל דין ו/או תצהירי המועסקים. 

, כל עובד המבצע  משרד החינוךו/או    תמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי המפעיל יחליף, לפי דרישת המנהל .15.6.2

עבודתו במסגרת חוזה זה, אם לדעתם אין העובד מתאים לביצוע העבודה ו/או העבודה אינה מבוצעת  

משרד  בהתאם להוראות  בהתאם  ו/או  זה  חוזה  פי  על  קיבוציים  החינוך  לנדרש  להסכמים  בכפוף   ,

 ובהתאם לכל דין. 

לדרוש החלפת  משרד החינוך למניעת ספקות מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי זכותם של העירייה ו/או   .15.6.3

  משרד לירייה ו/או  עובד כאמור בסעיף לעיל, אין בו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי המפעיל לע 

אינה אלא  החינוך  וכמוה גם זכות הפיקוח על ביצוע העבודות השמורה לעירייה ו/או למשרד    החינוך

אמצעי להבטיח כי המפעיל יקיים חוזה זה במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין  

 שירות לנותן שירות.  

ידאג המפעיל    –שה, מחלה או כל סיבה אחרת  בהעדרו של עובד מהעבודה מכל סיבה שהיא לרבות חופ  .15.6.4

 לממלא מקום.

על    1987  -סכומים שלא יפחתו מהאמור בחוק שכר מינימום תשמ"זהמפעיל מתחייב לשלם לעובדיו   .15.6.5

 "( חוק שכר מינימוםעדכוניו )להלן: "

  הפרת הוראות חוק שכר מינימום ע"י המפעיל לגבי עובד המועסק על ידו בביצוע חוזה זה מהווה הפרה  .15.6.6

 יסודית של חוזה זה.  

והתשלומים   .15.6.7 חובות  בכל  עמידתו  אודות  אישור  שנה,  לחצי  אחת  לעירייה  להמציא  מתחייב  המפעיל 

החלים עליו לפי חוקי העבודה בחוזה ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו המועסקים  

 על ידו בביצוע חוזה זה, חתום בידי מורשי החתימה שלו ומאושר ע"י רו"ח.   

  התקשרות ואופן סיומהתקופת ה .16

יהיה בתוקף החל מתאריך   .16.1 שנים    5בכפוף להחלטה סופית על הזוכה במכרז, לתקופה של    1.9.2021חוזה זה 

  בית   להפעלת  החינוך, רישיון  ידאג לקבל מאת משרד  לכך שהמפעיל   הכל בכפוף"(.  תקופת ההתקשרות )להלן: "

 לעיל.  4בסעיף  כאמור,  15.08.2021ליום    עד הספר

נוספות או חלק מהן    שנים(  5)  חמשתהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של    העירייה .16.2

" ההארכה)להלן:  שיקוליה  תקופת  במסגרת  כי  יובהר,  דעתה.  לשיקול  ובהתאם  רצונה  לשביעות  בהתאם   )"

התמ  נתוני  את  היתר,  בין  העירייה,  תשקול  ממנה,  חלק  או  ההתקשרות  תקופת  של  להארכת  החינוכית  ונה 

 המפעיל. 

הארכת תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, תיעשה בכפוף לקבלת אישור המועצה, אישור משרד הפנים בהתאם  

לפקודת העיריות, ככל שיידרש, ובכפוף לאמור בכל דין ולמילוי כל דרישות החוזה על ידי המפעיל,    188לסעיף  

 הארכה יחולו הוראות חוזה זה בשינויים המחויבים.לרבות בדבר קבלת הרישיון ממשרד החינוך. בתקופת ה
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לעיל, הוא לא יהא זכאי לכל    16.2כי אם העירייה לא תאריך את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף    למפעיל ידוע   .16.3

 פיצוי ו/או שיפוי ו/או כל תשלום אחר מאת העירייה. 

 חוזהסיום שלא בשל הפרת ה .16.4

העירייה בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה  לעיל,    16.2-ו  16.1על אף האמור בסעיפים  

שהיא, לבטל את החוזה ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה, כולה או חלקה, במהלך תקופת ההתקשרות  

של אותה שנת לימודים    31.03או במהלך איזה מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת שתינתן עד ליום  

באוגוסט, לאחר מסירת ההודעה    31-"(. תום תוקפו של החוזה, יהיה בכל מקרה בהחוזה   הודעת סיום )להלן: "

 כאמור. 

 

 

 

 חוזה סיום בשל הפרת ה .16.5

לעיל ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של העירייה על פי הוראות    16.4-16.1מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיפים  

  הבאים, תהא העירייה רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר מן המקרים  

 : ולהחזיר לעצמה את החזקה וניהול בית הספר או להעבירו לכל גורם אחר שתבחר

  סכום   כלשהו  בזמן  לםיש  לא  או/ו   זה  חוזהב  הכלולה   התחייבות  או  תנאי  יקיים  לא  או  המפעיל  פרה .16.5.1

,  וסדירה  שוטפת   פעילות בביה"ס    ולנהל   לקיים  המפעיל  הפסיק  או/ו  זה   חוזה  לפי   ושלמ ל  חייב   שהוא

  העירייה   י"ע  שתיקבע  סבירה  תקופה  תוך  הוראות  אותן  אחר  למלא  בכתב  ממנו  דרשה  שהעירייה  ולאחר

 . כן עשה  לא  והוא

הוגשה כנגד המפעיל בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או   .16.5.2

יום ממועד    30למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין, והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  

  . המפעיל  פעילות תופסקהגשתה, ו/או במקרה בו  

 . ההכרזה מתן מיום יום 30 בתוך בוטלה  לא  וההגבלה  מחמירות בנסיבות כמוגבל הוכרז המפעיל .16.5.3

הליך הוצאה לפועל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי    המפעיל   כשנפתח נגד  .16.5.4

נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן  

כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען    ונגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושי 

)נוסח חדש( תשמ"ג  אר  תקבל ו/או    1983  –כה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות 

 כל דין רלוונטי אחר.בהתאם ל

כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע    המפעיל,הוטל עיקול על רכוש   .16.5.5

ימים    30אמור לא בוטלו בתוך  או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים )כולם או חלקם(, והעיקולים כ

 ממועד נקיטתם.  

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד המפעיל או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו   .16.5.6

 בעבירות שיש עימן קלון. 

כשיש בידי העירייה ראיות כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, או טובת הנאה   .16.5.7

 חוזה זה או ביצועו. כלשהי בקשר עם 

זה שקרית, או שהמפעיל לא גילה    חוזההתברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת   .16.5.8

   .עובדה מהותית אשר, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו

 במסגרת תפקידו.    מדויקיםה הצהרה ו/או נתונים שאינם ימסר לעירי המפעילהתברר כי   .16.5.9

ומעלה מהשליטה בו לצד ג' כלשהו בין אם בבת אחת או בחלקים,    25%עיל  בכל מקרה בו העביר המפ .16.5.10

 ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

עד למועד    מכל סיבה שהיאלהפעלת בית הספר  ממשרד החינוך  במקרה שבו לא קיבל המפעיל רישיון   .16.5.11
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 לעיל.  4.2הקבוע כאמור בסעיף 

 , להנחת דעת העירייה.סתלק מביצוע החוזהה כשהמפעיל .16.5.12

תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע    ה ולא נענה לדרישותי  תאינו ממלא את הוראות המנהל  פעילהמ .16.5.13

 לכך ע"י נותן ההוראה.   

אודות המפעיל,   .16.5.14 תלונות  לפני ההחלטה    ולאחרנתקבלו  פה  בעל  ו/או  בכתב  טיעון  זכות  למפעיל  נתנה 

 הסופית. 

הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה   מפעילבכל מקרה בו ה .16.5.15

ידי  -או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על  ,נדרש לעשות כן  מפעיל( ימים מיום שה14בתוך ארבעה עשר )

   .מפעילבהודעה שנמסרה ל  תהמנהל 

,  8.6-8.10, 8.2-8.4,  7.1-7.6, 6, 5,  4.4, 4.2, 2יובהר, כי סעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהפרה יסודית:  .16.5.16

8.12 ,14  ,15  ,20 ,21  ,22 ,24.2. 

תקופת    הארכתמצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או אי    המפעיל .16.6

ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, הנה זכות המוקנית לעירייה, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא  

ר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו  מוות

למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה )כולן  

בקשר עם היתכנותם    או חלקן( ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע המפעיל בקשר עם השירותים ו/או

 ו/או החזר הוצאות והשקעות ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או כל תשלום אחר מאת העירייה. 

העירייה את ביטול החוזה, יהיה המפעיל זכאי לקבל מהעירייה אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין    דרשה .16.7

בגין ביטול החוזה. מובהר, כי לא  השירותים אותם ביצע בפועל , עד לאותו מועד, וזאת כסעד סופי, מלא וגמור  

יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על העירייה כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות המפעיל לביצוע כל  

יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה  

אי לכל החזר הוצאות ו/או השקעות ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים  מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכ

 מכל מין וסוג שהם בקשר לכך מאת העירייה.  

ו/או    מובהר .16.8 זה  לעירייה בהתאם להוראות חוזה  זכות אחרת העומדת  יגרע מכל  ביטול החוזה לא  כי  בזאת, 

 בהתאם להוראות כל דין.  

את    וביטלה  חוזה זהכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהשתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמ .16.9

כל טענות ו/או תביעות ו/או    למפעיל לא יהיו  ,  , כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתוחוזהה

 כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.      

  תהיה,  אחרים  תרופה  או   סעד  לקבל  העירייה   של  בזכותה  לפגוע   מבליו  לעיל   16.5כאמור בסעיף    חוזהה  התבטל .16.10

  או /ו  שיגרם  נזק  כל   מהמפעיל   לתבוע  העירייה   בידי  הרשות  מקרה   ובכל ,  המבנה  פינוי  את   לתבוע  העירייה   רשאית

  את  ולתבוע  בעשייתם  חייב  המפר  שהצד  הדברים  כל  את  לעשות  או/ ו  ל"כנ  הקיום  אי  או/ ו  ההפרה  עקב  לה  נגרם

 . דין כל לפי  או/ו  חוזה לפי האחרות מזכויותיה זכות באיזה  לפגוע   מבלי,  לה שיגרמו ההוצאות

  זכויותיה  על בנוסף, רשאית העירייה תהא, לעיל המפורט פי עלחוזה ה ביטול עםש הרי לעיל באמור לפגוע מבלי .16.11

  כוח   בכל  ולהשתמש  ובריח  מנעול  כל  לפרוץ,  המבנה  את  לתפוס,  במבנה  החזקה  את  לעצמה  להחזיר,  זה  חוזהב

,  המפעיל  כאשר  או  חוקי  בלתי  מעשה  מבנהב  מתקיים  כי,  ראיות  פי  על,  נחזה  בו  במקרה  ורק   אך  וזאת  נחוץ   שיהא

  כך   ידי  על  העירייה  שתתחייב  מבלי  זאת  וכל,  חוזהה  ביטול  חרף  את המבנה  לפנות  סירב,  מוצדקת  שאינה  מסיבה

 . כלשהם נזקים דמי בתשלום שהיא דרך באיזו

  את   ימסור   ולא  המבנה  את  יפנה  לא   והמפעיל  היה,  דין  כל  פי  על  העירייה  של   ובזכותה  לעיל   באמור  לפגוע  מבלי .16.12

  500  של  בסך   מראש   ומוסכם  קבוע   פיצוי  לעירייה  לשלם  המפעיל  מתחייב  החוזה  לתנאי  בהתאם  במבנה  החזקה 

על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין  איחור  יום  כל  בגין  ₪ .  וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעירייה 

  התשלום   ועד  חוזהה  כריתת  ביום  הידוע  המדד  בסיס  על   לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  לעיל  הנקוב  הסכום

 . בפועל
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  תשלום   או/ ו  לפיצוי  זכאי  המפעיל   יהא  לא,  לעיל  המפורט  פי  על  חוזהה  ביטול   שבעת  הרי,  לעיל  באמור  לפגוע  מבלי  .16.13

 .  ולגביו בו והוצאותיו  השקעותיו  לרבות, ל" הנ המבנה פינוי עקב כלשהו

על פי  , תהא רשאית העירייה, מכל סיבה שהיאלגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה העירייה את החוזה  מבלי .16.14

לפנות למציע שדורג אחרי המציע  מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין,  שיקול דעתה הבלעדי,  

"(, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז.  כשיר שנישזכה במכרז )להלן: "

הבלעדי, לפנות  לא הסכים לכך המציע שדורג במקום שלאחר הזוכה , תהיה העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה  

 למי שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם חוזה חדש לביצוע ההתקשרות.  

 : הגיע חוזה זה לכלל סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי הוראות חוזה זה, יפעלו הצדדים כדלקמן .16.15

ור  החוזה יפקע רק בסוף חודש אוגוסט של שנת הלימודים אשר במהלכה ניתנה הודעת הביטול. אין באמ  .16.15.1

לעיל והעירייה תהא רשאית לנהוג ביחס למועד פקיעת החוזה על פי    16.5כדי לגרוע מהוראות סעיף  

 שיקול דעתה הבלעדי.  

,  החוזה. הצוות יקבע כיצד ינהגו הצדדים בתום  חוזהיוקם מיד צוות משותף בהרכב שווה של הצדדים ל .16.15.2

 זה.   חוזהכאשר הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לסיום הוגן על פי תנאי 

המפעיל ידאג לעובדיו באשר לסיום ההתקשרות ויישא בחובת תשלום זכויותיהם של העובדים כמפורט   .16.15.3

 בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות בנוהל הרישוי של משרד החינוך, כפי שיהיו מזמן לזמן. בחוזה ו

שייך לו,  מתחייב המפעיל להחזיר את המבנה לרשות העירייה ולחזקתה, כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ה .16.15.4

וחופשי מכל טענה, תביעה וכל דרישה אחרת, וכשהוא במצב טוב ותקין, למעט בלאי כתוצאה משימוש  

  שיפוצים  בביצוע  צורך ללא  הספר בית של מידי הפעלה המשך המאפשר ובאופן  בבית הספר סבירורגיל 

 .  וצבע  סיוד  כולל, כלשהם תיקונים או/ו

ו/או    זה   חוזהעובר לחתימת  ציוד והריהוט של בית אשר היה בבית הספר    כל  זה  ובכלל   כל המיטלטלין .16.15.5

במהלך  שיגיע ככל שתהיה  לבית הספר  בתקופת ההארכה  לרבות    בבית  יישאר,  תקופת ההתקשרות, 

 . לעיל  9.6ויושב לידי העירייה במצב המאפשר המשך שימוש מידי בהם, והכל כאמור בסעיף  הספר

קונים הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו  העירייה תהא רשאית לבצע את התי .16.15.6

( ימים ממועד התרחשותם, והעירייה  7למבנה וזה במידה והמפעיל לא ביצע את התיקונים תוך שבעה )

 תחייב את המפעיל בתשלום התיקונים. 

 הפרת חוזה  .17

ייחשב הדבר כהפרת החוזה,   ,הוראה מהוראות חוזה זה  המפעילהפר  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם כי אם  

 לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:   ת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאיוהעירייה תהיה 

ותן הוראות,  לבטל את החוזה לאחר שהעירייה דרשה מהמפעיל לתקן, בין בכתב ובין בעל פה, למלא אחר א .17.1

)  וזאת ידי  -נדרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על   מפעיל( ימים מיום שה14בתוך ארבעה עשר 

 . מפעיל, והמפעיל לא עשה כןבהודעה שנמסרה ל  תהמנהל 

 לקבל מהמפעיל פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה.  .17.2

 לעכב כל תשלום המגיע למפעיל.  .17.3

בגין תקופת  ע"פ חוזה זה    המפעילכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות    עירייהשניתנה ל  ת הביצועערבולממש את   .17.4

 .  ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ככל שתהיה

, תוך שימוש ללא הגבלה  ע"פ חוזה זה   וחייב בביצוע   שהמפעיל  שירות ים את ה/אחרספק/ים  לעשות באמצעות   .17.5

הוצאות  כל הב  המפעילולחייב את    י שיהיה זכאי לתמורה נוספת,בפעולות ושירותים שנעשו ע"י המפעיל, מבל 

 הכרוכות בכך.

חוק החוזים )תרופות    כל דין ובכלל זה  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ .17.6

ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה    1970  -תשל"א    ,(בשל הפרת חוזה

 הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 
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  המתייחסות  ספציפיות  בהוראות   ובפרט,  החוזה  הוראות  משאר  לגרוע  כדי  סעיפיו  תתי  על  זה  בסעיף  אין .17.7

  על ,  אחר  לאדם  ביצוען  למסור  או/ו  בעצמה  חלקם  או/ השירותים ו  לבצע,  עיניה  ראות  לפי,  העירייה  לאפשרות

 . המפעיל  חשבון

  ופיקוח  תיאוםכפיפות ביקורת,  .18

העירייה  והוא יהיה כפוף להוראות הממונים מטעם    ,זהחוזה    נשוא   התחייבויותיו  כל  אחר   למלא   מתחייב  המפעיל .18.1

 . ולהנחיות משרד החינוך כפי שנקבעו או יקבעו מעת לעת

פעולה עם העירייה או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות העירייה, לפי דרישות  המפעיל מתחייב בזאת לשתף   .18.2

 העירייה במידת הצורך. 

ניהול   .18.3 במסגרת  ידו  על  הניתנים  השירותים  של  ומטרותיהם  ייעודם  אופיים,  את  לשנות  רשאי  אינו  המפעיל 

מה מוקדמת בכתב  והפעלת בית הספר ואת התנאים וההוראות שנקבעו במשותף ובתיאום עם העירייה ללא הסכ

 מאת העירייה. 

 המפעיל מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה בתיאום עם העירייה.  .18.4

 .  המלאה רצונה  לשביעות  העירייה הוראות כל את למלא  מתחייב המפעיל .18.5

המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ומפקח משרד החינוך בכל האמור בחוזה זה, ולשם כך ימציא כל   .18.6

 , דו"ח או מידע אחר שיידרש, בין מידע בכתב ובין על גבי מחשב ובין באופן אחר.מסמך

כל ליקוי שעליו תתריע העירייה ו/או משרד החינוך ואשר תיקונו באחריות המפעיל, יתוקן על ידי המפעיל ועל   .18.7

 חשבונו, מיידית או תוך פרק בזמן שייקבע על ידי העירייה או על ידי משרד החינוך.

ציג בפני העירייה ו/או משרד החינוך, בכל עת שיידרש לכך, כל אישור, רישיון, היתר, קבלה או מסמך,  המפעיל י .18.8

 כפי שיידרש, הנוגע במישרין או בעקיפין, לקיום התחייבויותיו של המפעיל הכל כמתחייב על פי כל דין. 

 . והמפעיל  העירייה  ה לו כפופקורת אחר  יוכל גוף ב  המפעילמבקר    ,העירייהיעמוד לביקורת של מבקר    בית הספר .18.9

זה  אין לראות בזכויות העירייה, כמפורט בסעיף זה לעיל, אלא אמצעי להבטיח כי המפעיל יבצע הוראות חוזה   .18.10

לשחרר את המפעיל מאחריותו לפיקוח על הפעלת   במלואן. אין בסעיף זה ו/או בפעולות שתבוצענה מכוחו, כדי

 על פי כל דין ו/או חוזה זה.   מאחריותבית הספר ו/או 

 ערבות ביצוע  .19

,  תנאיערבות בנקאית ללא  בעירייה  זה יפקיד המפעיל    חוזה מילוי התחייבויותיו של המפעיל על פי    להבטחת  .19.1

המצורף    , בנוסחש"ח  (מאתיים אלף  לים:)ובמי  200,000לטובת העירייה בסך של    צמודה למדד המחירים לצרכן,

 "(.הביצוע ערבות: "להלן) ' לחוזה נספח אכ

צמוד   ערבות .19.2 תהא  לצרכן    ה הביצוע  המחירים  תהיה  למדד  ועוד  בוכן  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך    3תוקף 

  90)  חודשים  3  תום  עד  בתוקף  תהא  שהערבות  כך,  שיידרש  ככל,  הערבות  את  יאריך  יום(. המפעיל  90)  חודשים

 הצדדים. ההארכה בין  תקופות סיום יום( ממועד

  מראש העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוסכם   .19.3

שעות    24קן ההפרה תוך  יהפר תנאי מתנאי החוזה ולא ת  מפעילשה  עירייהה  הנזק במקרה בו מצא  הוכחתללא  

העי דרישת  לו  נמסרה  בה  המהשעה  הפר  באם  ו/או  ההפרה  לתקן  יסודית.  חוזה  מפעיל רייה  הפרה  היה    זה 

שחולטה    לערבותוהערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא המפעיל ערבות חדשה בתנאים זהים  

     תוך שלושה ימי עבודה.

ייבויותיו כלפי העירייה  בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את המפעיל ממילוי כל חובותיו והתח  מובהר .19.4

יהוו    לאעפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי העירייה,  

מניעה מצדה לתבוע מהמפעיל כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או  

 עפ"י דין.  
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   אחריות ושיפוי בנזיקין .20

המפעיל יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לעירייה   .20.1

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לתלמידים ו/או להורים ו/או למקבלי השירותים  

ו/א לעובדיהם  ו/או  מטעמו  משנה  לקבלני  ו/או  לעובדיו  ו/או  הנובע   מטעמו  ו/או  הקשור  בכל  מטעמם  למי  ו 

מהפעלת וניהול בית הספר ו/או המבנה ו/או מערכותיהם ו/או התחייבויות המפעיל ו/או  כתוצאה ממעשה ו/או  

 מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו.  

וד מכל סוג הנמצא או שהובא על ידו ו/או  המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לצי  .20.2

על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או בשליטתו לצורך ו/או הנובע  מהפעלת וניהול בית הספר ו/או התחייבויות  

 המפעיל ו/או השימוש בקשר למבנה ו/או לבית הספר ומערכותיהם.  

זקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או  נבי  המפעיל פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לג .20.3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות    7לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ  ועל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל מפעילושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע ל

שר המפעיל זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  העירייה רשאית לקזז מן התשלומים א .20.4

אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל כאמור לעיל  

 ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה  בקשר לאחריותו של המפעיל כאמור לעיל ו/או על פי דין. 

נזק שיגרם לבית הספר ו/או למבנה  ו/או למערכותיהם ו/או לסביבתם  להם אחראי     המפעיל מתחייב לתקן כל .20.5

 המפעיל כאמור לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה. 

 ביטוח  .21

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו במשך   .21.1

ד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול  כל תקופת ההסכם וכל עו

 דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, כאמור להלן.  

 ביטוחים שוטפים בתקופת השימוש: .21.2

מיום  לכל היותר,    ימים  7העירייה בתוך  ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב המפעיל להמציא לידי   .21.3

את טופס אישור  ,  במועד אחר שיקבע על ידי העירייה )ככל שיקבע(ו/או    קבלת הודעת העירייה על זכייתו במכרז

טופס האישור  להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "   1ב'  כנספחעל עריכת ביטוחי המפעיל, המצורף  

 כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו המורשה בישראל.  "(,על עריכת ביטוחי המפעיל

המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא   .21.4

 צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה. 

 ₪: 001,000,0עבודות עד  –במבנה  / בבית הספר  ו/או ההתאמה תחזוקה ביטוחים בתקופת עבודות ה .21.5

טרם ביצוע עבודות התאמה במבנה / בבית הספר ככל שיבוצע עבודות כאמור וכתנאי לביצוען, ללא צורך בכל  

ביצוע   לתחילת  הקבוע  מהמועד  יאוחר  לא  העירייה  לידי  להמציא  המפעיל  מתחייב  העירייה,  מצד  דרישה 

זה והמהווה חלק  זה  חול  2ב'כנספח  העבודות, את טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות ההתאמה, המצורף  

"(, כשהוא חתום על ידי המבטח  טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות התאמה זה )להלן: "חוזה בלתי נפרד מ

 מטעם המפעיל ו/או הקבלן מטעמו.  

 כללי לעניין הביטוחים:  .21.6

 המפעיל מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:  

ירייה: "העירייה " לעניין הכיסוי הביטוחי: העירייה  המפעיל / ואו הע  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .21.6.1

 ו/או חברות בת ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל.  
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה ו/או מחדל של   .21.6.2

 המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות. 

 לענין נזקי גוף  חריג אחריות מקצועית לא יחול 

ניתן לקבל כחלופה למחיקת חריג אחריות מקצועית הכלול  בביטוח צד ג  כי,  הכיסוי יהיה במסגרת  

 עריכת ביטוח אחריות מקצועית בפוליסה נפרדת  בגבולות אחריות משותפים.  כמפורט כדלקמן   

דה בגין תאונת עבודה  ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבי .21.6.3

 ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ההתקשרות.  

ביטוח אחריות מקצועית המכסה את אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של   .21.6.4

 המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.   

 ד התחלת ההתקשרות. יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממוע  –ביטוח אחריות מקצועית

הנובעים   .21.6.5 ביטוח  מקרי  של  סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין  בפוליסות,  העצמית  ההשתתפות  סכום 

 ₪.   50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך  

 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או מי מטעמה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .21.6.6

ו/או   .21.6.7 לביטול  ניתנים  יהיו  לא  הודעה  הביטוחים  לעירייה  שתימסר  לאחר  אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי 

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או    60בכתב, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  

 .השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.   .21.6.8

בדרך כלשהי את אחריות מבטחי    כל סעיף בפוליסות המפעיל )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל  .21.6.9

המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי  

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המפעיל במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות  

זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף  השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבטחי המפעיל  

בסעיף   כאמור  החיוב  תשמ"א  59בנטל  הביטוח  חוזה  המפעיל  1981-לחוק  מבטחי  ספק,  הסר  למען   .

 מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.  

וח  היקף הכיסוי בפוליסות החברה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביט .21.6.10

 התקפות במועד התחלת הביטוח ]למעט ביטוח אחריות מקצועית[  

ביטוחי המפעיל    –ככל ועבודות המפעיל כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק  .21.6.11

 יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל. 

את .21.7 להמציא  מהמפעיל  לדרוש  חייבת,  לא  אך  רשאית,  והמפעיל    העירייה  העירייה  לבחינת  הביטוח  פוליסות 

 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. 

המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי ו/או ביטוח  לרכושו במלואו או בחלקו ובלבד כי פוטר את   .21.8

תוצאתי בקשר עם ההתקשרות מכל  העירייה ו/או מי מטעמה מכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור ו/או לאובדן  

 סיבה שהיא . 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו   .21.9

אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  

 פי כל דין.  -פי הסכם זה או על-ל עלכדי לצמצם את אחריותו של המפעי

המפעיל לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות   .21.10

 הביטוח. 

הפועלים   .21.11 ו/או  המפעיל  של  מחדל  או  מעשה  אילולא  מבוטחים  היו  אשר  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  המפעיל 

ות ו/או השירותים ו/או פעילות המפעיל, קבלני משנה ועובדיהם, אשר  מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי העבוד

יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי המפעיל  
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הקבועה   העצמית  ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה 

 בפוליסות. 

תחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור  המפעיל מ .21.12

 על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי   .21.13

 ה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.מבלי שתהיה לו טענ

 שמירת סודיות  .22

זו    המפעיל .22.1 זה. במסגרת  ביצוע חוזה  ומידע שיגיעו אליו עקב  ידיעות  דו"כלוליםמתחייב לשמור בסוד  ,  חות: 

ותוצאותיה וכל  , מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות המידע ומרשם של העירייה, מועדי ביקורת  טפסים

 מידע אחר שהגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים עפ"י החוזה. 

  ימסור מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע חוזה זה וללא הרשאה מהעירייה, לא    המפעיל .22.2

  119  - ו  118המפעיל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על המפעיל הוראות סעיפים  

 .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 

ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת חוזה זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר. כן    המפעיל .22.3

, אלא אם יידרש  ההתקשרותכל המשתמשים בתוכניות השונות בתום    יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של

 ע"י העירייה.  אחרת

  לחוזה   שותףהמפעיל ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך חוזה זה, ממי שאינו   .22.4

או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת  

 סודיות.  

 לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהעירייה.   המפעיל .22.5

יועבר    מההתחייבות' לחוזה, עותק  נספח גהמצורף כ   בנוסח  יחתום על טופס התחייבות לשמירת סודיות   המפעיל .22.6

 לעירייה. 

,  1981  –הגנת הפרטיות התשמ"א  ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק    המפעיל .22.7

 . 1986  –"ו  התשמ ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(,  

  להגדרת אם נתונים אשר הגיעו אל המפעיל ו/או נאספו על ידו במסגרת חוזה זה מהווים "מאגר מידע" בהתאם   .22.8

התשמ"א   הפרטיות  הגנת  לחוק,  1981  –חוק  בהתאם  בו  והשימוש  החזקתו  רישומו,  לנוהל  אחריות  תהיה   ,

 נים בבעלות עירייה. אין האמור גורע מהיות הנתו על המפעיל, כל עוד לא יקבע אחרת בחוזה זה.  מוטלים

 לכך.   שלו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידר ריחזיר לעירייה כל חומר שיימס המפעיל .22.9

פי   .22.10 ו/או    דרישתעל  הנתונים  לאבטחת  שנקט  האבטחה  אמצעי  העירייה  לנציג  המפעיל  יציג    המידע העירייה 

 מצויים ברשותו במסגרת מכרז זה.  ה

 הדייר  הגנת  חוק  תחולת .23

  אחרת   תמורה  כל  נתן  או  מפתח  דמי  מטעמה  למי  או/ ו  לעירייה  שילם  לא  המפעיל  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר .23.1

  1972-  ב"התשל (,  משולב  נוסח )  הדייר  הגנת  חוק  הוראות  יחולו  לא  זה  חוזה  י"עפ  הצדדים  יחסי  על  וכי  לעירייה

 .  במקומו בעתיד שיבוא חוק כל או/ו  לדייר הגנה  המקנים, תקנותיו על

, לרבות ציוד ומתקנים, תהיינה לצרכיו בלבד והוא  במבנה  המפעיל  שישקיע  ותהשקע  כל  כי  הצדדים  בין  מוסכם .23.2

מלטעון כי יש בהשקעות אלה משום תשלום או תחליף תשלום בדמי מפתח על פי דיני הגנת הדייר    מנוע  יהיה 

 ו כל תשלום המעניק לא זכויות כלשהן בנכס. ו/א

 דיווחים .24
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מהאמור   .24.1 לגרוע  המפעילמבלי  זה,    חינוך   מחלקת  מנהל  או/ו   הגזבר  לבקשת,  לעירייה  למסור  מתחייב  בחוזה 

,  הדרישה  מיום  ימים  7  תוך  וזאת,  ידם  על  שיתבקש  דיווח  כל ,  העירייה  ל" מנכ  או/ו  העירייה  ראש  או /ו  בעירייה

  מלאים  תקופתיים  כספים  חות" דו  ,קיבל  ס"שביה   ההטבות  כל  בגין  חות" דו,  כספים  חות" דו,  רק  לא  אך,  לרבות

(  חדשים  שקלים  אלפיים:  ובמילים)  ₪  2,000  של  בסך מראש  ומוערך  קבוע  פיצוי  לעירייה  ישלם  המפעיל.  ב"וכיו 

 .הדין  פי  על לעירייה העומדים אחרים תרופה או/ו סעד לכל  בנוסף וזאת, ח" דו כל  במסירת איחור  יום כל בגין

  להפרה   הדבר  יחשב,  יום  30  על  העולה  תקופה  במשך,  מכוח חוזה זה  כלשהו   ח"דו  במסירת   המפעיל   איחר   אם .24.2

  טענה  כל  תהיה  לא  ולמפעיל,  מיידי  באופן  החוזה  ביטול  על  להודיע  רשאית  תהא  והעירייה   החוזה  של  יסודית

 .זאת בעקבות  או/ו  לכך בקשר או/ו העירייה  נגד תביעה  או/ו

 

 

 

 קיזוז ועיכבון  .25

  ומכוח   פי  על  כלשהו  סכום  לעירייה  לשלם,  חייב  יהיה  או /ו ,  חייב  המפעיל  בו  מקום  בכל   כי,  הצדדים  על  מוסכם .25.1

  משרד   מתקציבי  לרבות,  למפעיל   יגיע  או/ו  שמגיע  סכום  מכל  זה  סכום  לקזז  רשאית  תהא  העירייה,  זהחוזה  

 . החינוך

מוסכם מוצהר בין הצדדים, כי קיימת לעירייה הזכות לעכב כל תשלום המגיע למפעיל וכל ציוד של המפעיל   .25.2

בתור ערובה לקיומו וביצועו של חוזה זה, במקרה שהמפעיל יפר איזו התחייבות מהתחייבויותיו על פי    וזאת

 חוזה זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה מהמפעיל. 

 הפעלה ה גבלתה .26

בזאת,הצ .26.1 מצהירים  כלשהו,    דדים  שלישי  צד  בזכויות  ו/או  העירייה  בזכויות  לפגוע  כדי  זה  בחוזה  אין  כי 

  הוראות  פי על במבנה להשתמש רשאי יהיה  המפעיל וכי  במקרקעין עליהם בנוי בית הספר או במבנה בית הספר

 .  בלבד זה חוזה ותנאי 

המפעיל יהיה במעמד של בר רשות במבנה ויהא רשאי  למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי   .26.2

להשתמש במבנה בהתאם למטרת השימוש לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה, ואין באמור כדי להקנות  

 למפעיל כל זכות מכל מין וסוג שהוא.

בסביבתו ו/או לפגוע  מובהר ומודגש בזאת כי אין בעצם מתן ההרשאה כדי להעניק למפעיל זכויות במבנה או   .26.3

 בזכויותיה של העירייה במבנה ובסביבתו. 

  למפעיל   אישיתזכויות הניתנות    ןהינ  זה  חוזה  פי  על  למפעיל  תוהניתנ   תזכויוה  כי,  הצדדים   בין  ומוצהר  מוסכם .26.4

 .  להעברה תוניתנ  ןואינ 

בכל דרך שהיא    מקצתן, , כולן או    זהחוזה    פי   על   זכויותיו ו/או חובותיו   את  להעביר  שלא  בזאת   מתחייב  המפעיל .26.5

  לשתף   או/ו  תמורה  ללא  או בתמורה  ,שהוא  גוף  כל  ברשות  לשתף  לא  וכן שהוא  ,משפטי  גוף  לכל או  כלשהו  לאדם

,  משפטי  או /ו  מאוגד  גוף   ובין  פרטי  בין,  למישהו  ממנו   בחלק   או /ו   במבנה  שהייה   או  שימוש  להרשות  או /ו  משהו

 .  ובכתבאלא אם קיבל את הסכמת העירייה לכך מראש 

 מטרדים  מקיום  והימנעות חוקים קיום .27

עולו  ותפ  במבנה   השימוש  לעניין ,  העירוניים  העזר  חוקי   לרבות ,  הוראות כל דין  אחר   למלא   בזאת  מתחייב  המפעיל .27.1

 . כבית ספר

 .  למבנה  הסמוכה  הסביבה  לדיירי מטרדים מקיום ימנעבית הספר  בהפעלת כי בזאת מתחייב המפעיל .27.2

 זכויות   שמירת .28

  צינורות ,  אחרים  באמצעות  והן   בעצמה  הן ,  עת  בכל ,  המבנה  או/ו  החלקה   דרך   להעביר  רשאית   תהיה   העירייה  .28.1

  למי  או/ו  לעובדיה  או/ו  לעירייה   לאפשר  חייב  יהיה  והמפעיל ,  אחרות  ולמטרות  לחשמל ,  לגז,  לתיעול,  למים
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למבנה    מגרש  על  או/ו  החלקה  על  לעלות   מטעמה להיכנס    התיקנים   או/ו   העבודות  את   לפועל  ולהוציאו/או 

  המצב  להשיב  או,  ויגרם  במידה   שייגרם  נזק  כל  בגין  המפעיל  את  לשפות  תדאג  שהעירייה   ובלבד,  הדרושים

  העניינים   ולמהלך  המפעיל  של  השוטפת  לפעילותו  הפרעה  להוות  כדי  בכך  יהא  שלא  בתנאי  זאת  וכל,  לקדמותו

  התראה   מתן  ותוך  המפעיל  עם  בתאום  תעשנה  זה   בסעיף  המפורטות  העבודות  כאשר,  הפעלת ביה"ס  של  הרגיל 

 .מראש  שעות 48 לפחות של

  בשעת   המבנה  להפעלת  הדרושים  מתקנים  בו  ולהתקין  למבנה  עת  בכל  להיכנס  רשאי  יהיה  העירייה  מטעם  נציג .28.2

 . ו/או לבדוק האם תנאי חוזה זה מקוימים  חירום

 רישיון/היתר .29

 צורךהאישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי דין למצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל  המפעיל  

בית הספר, ולצורך ביצוע כלל התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת    הפעלתניהול ו

 ההתקשרות. 

 

 שונות .30

אך    להיעשותמסכימים בזאת כי כל שינוי ו/או תוספת ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות חוזה זה יכול    הצדדים .30.1

ת כל טענה, מכל  וורק בכתב ובחתימת מורשי החתימה כדין של שני הצדדים לחוזה, והמפעיל יהא מנוע מלהעל 

ימת החוזה, בניגוד לחוזה  מין וסוג שהוא בעניין, שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה. כל התנהגות לאחר חת

כן, תיחשב הסכמה אך ורק אם ניתנה  -או בתוספת לו, לא תשמש כשינוי רגיל או מכללא של תנאי החוזה. כמו

 בכתב על ידי הצד המסכים לה.

  על אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי במועדה ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה    או כל ויתור ו/ .30.2

מחדל מצד העירייה, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים, כויתור מצידה של העירייה על זכויותיה  ידי העירייה או  

ו/או כעובדות היוצרות כנגד העירייה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגות ביחסיה עם המפעיל, ושום זכות או  

 ש ובכתב. יתרון שיש לעירייה לא יגרעו מחמת כך, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה במפור

בכל מקרה, בו דרושה הסכמת העירייה לפי חוזה זה, רשאית העירייה לסרב ורשאית היא להתנות הסכמתה   .30.3

 בתנאים כראות עיניה. 

  איחור   או/ו  מצידה  בדרישות  או/ו  זכויותיה  על  עמידה  בדבר  העירייה  מצד  אחור  כל  כי  בזה  מסכימים  הצדדים .30.4

 . תנאיו על, זהחוזה  פי ועל   דין פי על  העירייה  מזכויות במאומה יגרעו  לא מצידה משפטיים צעדים בנקיטת

המפעיל ימשיך לבצע את מלוא התחייבויותיו לפי חוזה זה, גם בתקופת חירום, מלחמה, שביתות והשבתות.   .30.5

 המפעיל יקיים את מלוא התחייבויותיו ללא כל תוספת תשלום גם בתקופות אלה. 

 .דין כל פי- על עליהם המוטלות החוקיות המגבלות לכל   כפופות נהתהיי זהחוזה   פי-על  הצדדים התחייבויות .30.6

 . והמפעיל  העירייה  של משותפת כותרת יישא, פנימיים במסמכים ובין חיצוני  בשילוט בין, פרסום כל .30.7

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה זה וכל מכתב שישלח ע"י צד למשנהו בדואר רשום   .30.8

הדואר או תוך יום עבודה אחד במשלוח    ימים מיום מסירתו בבית  5ע"י הצד אליו נמען תוך    כמתקבלאותו    יראו

 בפקסימיליה.

חירום ימי  ו/או  השבתה  ימי  ו/או  שביתה  ו/או  שבתון  של  ככל    ימים  הללו,  הימים  במנין  יבואו  לא  בטחונים 

 . עירייהשמדובר במכתב הממוען ל

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 העירייה 

 
             __________ ____________                          _____ 

 תאריך                     חותמת העירייה                       רחמים מלול           __________, רו"ח 
 ראש העירייה                        גזבר העירייה   
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  המפעיל 
 ____________   חתימה: ____________  שם  בעל זכות החתימה: 
 ____________   חתימה: ____________  שם  בעל זכות החתימה: 

 
 ______________  :מפעילחותמת ה                                            תאריך:
   

 אישור עורך דין
 

   , עו"ד של     אני החתום מטה, 
 "(, הרשום לעיל, מאשר כי ביום _____________________ הופיעו בפני ה"ה מפעילה )להלן: "

   ת.ז.    .1
    ת.ז.   .2

כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי   המפעיל , וחתמו בפני על חוזה זה, וכי נתקבלו אצל כמנהלי המפעילהמשמשים 
 בחתימתם לכל דבר ועניין.  מפעיל כל דין לחתימתם על חוזה זה, וכי הם רשאים לחתום ולחייב את ה

    
 חתימה וחותמת עורך דין         תאריך      

 

 לחוזה  נספח א'

 )בנקאית( נוסח ערבות ביצוע 
 

 סניף _____________________ 
 

 רחוב _____________________ 
 

 מיקוד ____________________ 
 

 טלפון ____________________ 
 

 תאריך ___________________ 
 לכבוד

 רחובות עיריית 

 

 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מס' _______.הנדון: 

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  הנערב: ")יש לציין את שם הזוכה( )להלן     עפ"י בקשת   .1

   _   __  "(, שתדרשו מאתהערבות סכום)להלן: " אלף( מאתיים)במילים:  ש"ח 200,000 כל סכום עד לסכום כולל של 

- שש שנתי )כיתות זלניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי    4/2021מס'  "(, בקשר לחוזה נשוא מכרז פומבי  הנערב )להלן: "

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי    .ברחובות  70"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים  י

המדד שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: "

בחודש לאחריו )יש לציין את המדד   15-שהתפרסם ב               שנת              " לענין ערבות זו, מדד חודש  היסודי

 הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז(. 

 ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.   " לעניןהמדד החדש "

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 

י. אם המדד  הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסוד  -ההצמדה  

 החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

 

מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת   מעשרה ימים לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר   .2

שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל    לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד

 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  
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בטלה       לחודש            ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3 תהיה  זה  תאריך  ולאחר  בלבד  )כולל(   _____ שנת 

 ומבוטלת.  

 

 ישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  כל דר 

 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.   .4

              

 ה  ב  נ  ק       

 

 

 

 

 לחוזה   1'נספח ב

 נספח אישור קיום ביטוחים
 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים   

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור ביטוח זה מהווה  
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  

שבו תנאי באישור זה מיטיב עם   לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה
 מבקש האישור. 

 מעמד המבוטח  המבוטח  מעמד מבקש האישור  מבקש האישור 

 ֹעיריית רחובות  
ו/או תאגדים   

עירוניים ועובדים  
 של הנ"ל  

 משכיר  ☒ 

 חברת ניהול ☐ 
 
 
 

 אחר _____________________☐ 

 שם 
 
 

 
 

שירותים /   בעל חוזה )מזמינת☒ 
 מוצרים(

 

אחר בגין ניהול והפעלת בית הספר  ☒ 
רון ארד   ורשות שימוש בבית הספר  

 ומתקניו ופעילויות נלוות 

 ת.ז./ח.פ. 
____________ 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען 
 רחובות  2רחוב בילו 

 מען 
 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

ביט    צד ג' 
______ 

 אחריות צולבת   302 ₪   8,000,000  
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת  מבקש האישור   309
 תביעות המל"ל  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג   329

 צד ג'   –אחר 
 )*( 

חריג  
אחריות  

מקצועית,  
אינו חל על  

 נזקי גוף   

במשותף עם      
פוליסת צד ג' הנ"ל  

 בנוסף ולא 

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪  
 

אחריות  
 מעבידים 

 

ביט   
______ 

 הרחב שיפוי  304 ₪        20,000,000  
 ויתור על תחלוף לטובת  מבקש האישור        309
 מבוטח נוסף היה ויחשב  כמעבידם   319
 ראשוניות   328
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 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים   

 ביטוח רכוש
 

ציוד  ☒ 
 ותכולה 

א.  ☒ 
 תוצאתי 

 

ביט       
 ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מלוא ערך   -רכוש
 כינון 

 
 

  12 - אובדן תוצאתי
 חודשים

  ₪ 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת  מבקש האישור   309
 כיסוי אובדן תוצאתי  311
 מבקש האישור מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328

למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח 
 ג'(*:
 שכירויות והשכרות  085
 הדרכות  021

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
)*(   יובהר במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כי, חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.  

 לחילופין  ניתן לקבל כחלופה עריכת ביטוח אחריות מקצועית  בגבולות אחריות משותפים.

 אישיות יערך ככול ולא יערך על ידי הרשות )**( ביטוח תאונות 

 לחוזה   2נספח ב'
 נספח אישור קיום ביטוחים

 
:  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  - אישור קיום ביטוחים

 ___________________ 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפולי

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור 
 כתובת ביצוע העבודות 

 מעמד מבקש האישור 

ֹעיריית רחובות  ו/או תאגדים עירוניים  
 ועובדים של הנ"ל  

 שם הקבלן: 
 
 

  מזמינת העבודות  ☐  

 החברה המנהלת  ☐ 

 בעלי הנכס ☒ 

 אחר _________ ☐ 

 ת.ז./ח.פ.  ____________  ת.ז./ח.פ.

   מען  רחובות  2רחוב בילו  מען
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:  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  - אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

 תיאור העבודות: 
  בחלקה המקרקעין  רישום  בלשכת הידועים מקרקעין   על המצויים  ___________ ברחוב עבודות הקמה, שיפוץ, התאמה של בית ספר ובנכס 

 נלוות  ופעילויות    ___________ למטרות    ___________ בגוש  ___________
 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

  נוסח 
  ומהדורת
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

 תאריך סיום 
)כולל תקופת  

 יום (  30הרצה 

  סכום/  האחריות גבול
 העבודה  שווי/  ביטוח 

  וביטול  בתוקף  נוספים  כיסויים
 חריגים

  לנספח בהתאם כיסוי קוד   לציין יש
 ' ד

מ סכום 
ט
 בע

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות 

 ביט  
 _______ 

ויתור על תחלוף לטובת    309 ₪  ____________  
 מבקש האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע  313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314
 כיסוי רעידת אדמה  316
 מבקש האישור מבוטח נוסף   318
 ראשוניות   328
  – מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור 

 מסכום הביטוח   10%     עובדים  עליו  רכוש
 ₪    500,000מיני' 

  ₪ 

 מסכום הביטוח   10%     סמוך  רכוש
 ₪    500,000מיני' 

  ₪ 

 מסכום הביטוח   10%     הריסות  פינוי 
 ₪    500,000מיני' 

  ₪ 

 ביט   צד ג' 
_______ 

   
4,000,000 

  ₪ 
 

 אחריות צולבת.  302
 קבלנים וקבלני משנה   307
ויתור על תחלוף לטובת    309

 מבקש האישור  
כתוצאה   כיסוי נזק שנגרם  312

 משימוש בצמ"ה 
 תביעות המל"ל  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'    322
 ראשוניות   328
רכוש מבקש האישור יחשב    329

 כצד ג 
 ביט   אחריות מעבידים

_______ 
  20,000,000   ₪ 

 
 הרחב שיפוי   304
 קבלנים וקבלני משנה   307
ויתור על תיחלוף מבקש   309

 האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב   319

 כמעבידם 
 ראשוניות   328

  לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים: )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש 
 ג':
 ) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות  007
 ) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה( 053
 שיפוצים  065

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

בדבר השינוי או   האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 
 הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

  

 

 

 

 

 לחוזה  נספח ג'

 התחייבות לשמירת סודיות
 

                   לכבוד

 רחובות עיריית 

 

_____________     מס' זהות      אני הח"מ   המפעיל  של  החתימה  מורשה   ,
 "(, מתחייב בזאת  בשם המפעיל כדלקמן: המפעיל)להלן: "
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לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש   חוזההמפעיל מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע ה .1
"(. במסגרת זו כלולים: חוזה)להלן: "  ברחובות  70י"ב( קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים  -שנתי )כיתות ז

, מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות המידע ומרשם של העירייה, מועדי ביקורת ותוצאותיה  דו"חות, טפסים
 .חוזהוכל מידע אחר  שהגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים עפ"י ה 

זה וללא הרשאה מהעירייה, לא ימסור המפעיל    חוזההמפעיל מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע   .2
זה, יחולו על המפעיל הוראות סעיפים  ידיעה כאמור לא לחוק    119  -ו  118דם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין 

 .  1977 - העונשין, התשל"ז 

זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר. כן יוודא    חוזההמפעיל ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת   .3
השונות בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש אחרת    השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות

 ע"י העירייה. 

או    חוזהזה, ממי שאינו שותף ל  חוזההמפעיל ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך   .4
 ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.  

 סור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהעירייה.  המפעיל לא ימ .5

, 1981  –  המפעיל ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  .6
 . 1986 – ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו 

זה מהווים "מאגר מידע" בהתאם להגדרת   חוזהאם נתונים אשר הגיעו אל המפעיל ו/או נאספו על ידו במסגרת   .7
מו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלים  , תהיה אחריות לנוהל רישו1981  –חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  

 זה. אין האמור גורע מהיות הנתונים בבעלות עירייה.  חוזהעל המפעיל, כל עוד לא יקבע אחרת ב

 המפעיל יחזיר לעירייה כל חומר שימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שידרש לכך.  .8

ה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים  על פי דרישת העירייה יציג המפעיל לנציג העירייה אמצעי האבטח .9
 זה.   חוזהברשותו במסגרת 

 

 
 

 
 
 

 
  ______________       _____________ 

 חתימת המפעיל                       תאריך                           
 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחוזה  נספח ד'

 
 

 תשריט המבנה 
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 מצורף בדף הבא


