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 מועצה אזורית שדות נגב

 32/2020 מס' פומבי מכרז

 ולוחות זמנים לקיום המכרז הזמנה להציע הצעות

או לקבלת ו/להפעלה  הצעותהגיש מזמינה בזאת מציעים ל "(הרשות)להלן: " מועצה אזורית שדות נגב .1

תנאי המכרז ובכפוף בעלות על מוסדות החינוך העל יסודיים שבתחום שיפוטה של הרשות, זאת כמפורט ב

וכן  22.1.2017, הנחיות מנכ"לית משרד החינוך מיום 9/2016הכללי  להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים

והעדכונים שיפורסמו  20.3.2019החינוך מיום  משרדמנכ"ל לבתי ספר שהוציא נוהל בחירת גורם מפעיל ל

 ביחס לבתי הספר הבאים:זאת  ,מעת לעת

 אופי המוסד סמל מוסד שם בית הספר מס"ד

 ממלכתי דתי 841213 אולפנת צביה  1

 ממלכתי דתי 680108 תיכון נריה בנות 2

 ממלכתי דתי 641316 תיכון נריה בנים 3

ש"ח אשר לא יוחזר לרוכש,   4,500, תמורת סכום של  הגביהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת   .2

החינוך מכל סיבה שהיא. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם הן במשרדי מחלקת 

תחת לשונית "מכרזים", החל מיום  /https://www.sdotnegev.org.ilבאתר האינטרנט של הרשות בכתובת ו

 המכרז.פרסום 

חתום בחותמת  וא, כאשר החתום אחד עותקבכתב ההצעה יש להגיש וצרופותיו את מסמכי המכרז,  .3

כשהיא סגורה   בלבד  המקורית  למעטפהוחתימת מורשה חתימה של המציע על כל דף. מסמכים אלה יוכנסו  

עד   10/05/2020טז באייר    ראשוןיום  ב  המועצהבתיבת המכרזים בבניין    וללא כל סימני זיהוי, והיא תופקד

"[. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית מועד ההגשה]להלן: " בלבד  15:00  השעה

 (ככל שמצב החירום ימשך תתאפשר הגשה במייל עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל) כאמור לעיל.

 *** תיפסל ולא תובא לדיון. הנ"ל מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה*** 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות ולכן  .4

לא תותר הגשת הצעות במשותף. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, 

[. ככל שמוגשת הצעה של שותפות, "המציעהינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה ]להלן: "

 אחריות המציעים במשותף כלפי הרשות הינה ביחד ולחוד.

 

 חובה הבהרות ישיבת .5

, )להלן:"ישיבת עם המציעיםישיבת הבהרות  תערך 0012:בשעה   03/05/2020ראשון, ט באייר ביום 

   ההבהרות(.

כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול  בישיבת ההבהרותהשתתפות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 .    חלק בפגישה, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

 חדר ישיבות מליאה. –בקומת הבניים ,  מועצההמפגש יתקיים בחדר הישיבות של ה

https://www.sdotnegev.org.il/
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הבהרות והבקשות ל עלות בפגישה כאמור את כל השאלותהמציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת לה
 וההסברים הדרושים והנחוצים להם.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא  .6

לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות 

 ואופן ביצועו, הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך 

מהמועד האחרון להגשת  ימים 90ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך  .7

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר  הרשותהצעות. 

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו. הרשותתהא  –בו מהצעתו 

ת השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים סמכו .8

 במחוז באר שבע והדרום.

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת  .9

 ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו  .10

 כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. מציעבא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי 

 

 

 20/32מכרז ל מועדים

 

 אירוע מועד

 המציעים עם הבהרות מפגש 12:00בשעה  03/05/2020

 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד 12:00בשעה  05/05/2020

 ההצעה מסמכי להגשת האחרון המועד 15:00בשעה  10/05/2020

 

 

 

 

 

 רב, בכבוד            

 הרשות ראש - תמיר עידאן

 מועצה אזורית שדות נגב 
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 תוכן חוברת המכרז
 מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:

 פירוט נספח

 .................................................ותנאי המכרז הכלליים  , תנאי סףהוראות למשתתפים א

 ..................... .........................................................במכרז............ מציעהצהרת ה ב

 .........................הספר נשוא המכרז.נתונים בדבר הכנסות והוצאות בנושא כ"א של בתי  ג

 .....................................................ניסיון קודם במתן שירותי הפעלת ביה"ס על יסודי. ד

 ........................... תצהיר והתחייבות לתשלום שכר מינימום ושמירה על זכויות עובדים ה

 ..................................................והתחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כחוק.תצהיר  ו

 ...............................תצהיר והתחייבות בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות........... ז

 ...............................כדין.............................. תצהיר והתחייבות בדבר העסקת עובדים  ח

 ..........תצהיר והתחייבות בדבר העדר רישום עבירה פלילית והעדר הרשעות עובד המציע. ט

 הרשות........................... הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה לרבות ראש  י

תצהיר והתחייבות המציע בדבר עמידת עובדיו בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני  יא

 ......................................................................2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 ...............................מכרז.............................................................................ערבות  יב

 התחייבות המציע להפעלת בתי הספר בהתאם לדרישות והתחייבויות נוספות................. יג

 .......................................................פרטים ונתונים אודות המציע.............................  יד

 ...תצהיר והתחייבות מצד המציע לשימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד....................... טו

 .............................................................שנתיים. -ניסיון המציע בהפעלת בתי ספר שש טז

 בוטל יז

 .............................................שנתיים הטרוגניים. -ניסיון המציע בהפעלת בתי ספר שש יח

 ...........פירוט אודות תוכניות חינוכיות לטיפוח אקלים חינוכי מיטבי............................ יט

 הצעת המחיר וההשקעות של המציע.......................................................................... כ

 חוזה ההתקשרות על נספחיו: כא

 מפרט טכני לאספקת השירותים - 1נספח  

 ערבות ביצוע - 2נספח  

 אישור עריכת ביטוחי המפעיל - 3נספח  
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 מסמך הוראות למשתתפים  -א' 
 :מהות ההתקשרות .1

ניהול והפעלה של למזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות  "(הרשות)להלן: " מועצה אזורית שדות נגב .1.1

וכן שירותי ניהול של חטיבת ביניים   1978-חטיבה עליונה כמשמעו בפקודת החינוך ]נוסח חדש[ תשל"ח

מוסדות החינוך העל יסודיים שבתחום שיפוטה של הרשות, זאת כמפורט  שלבבית ספר שש שנתי 

, הנחיות מנכ"לית משרד 9/2016בתנאי המכרז ובכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים הכללי 

 20.3.2019"ל משרד החינוך מיום וכן נוהל בחירת גורם מפעיל של מנכ 22.1.2017החינוך מיום 

 :הבאיםמוסדות החינוך ביחס לוזאת , "(השירותים)להלן: "והעדכונים שיפורסמו מעת לעת 

1.2.  

תלמידים  מספר סמל מוסד סוג המוסד שם בית הספר מס"ד

לשנת תשפ"א  צפוי

הספר השש  בבית

 לידוע בהתאםשנתי 

 ף"תש בשנת

מספר תלמידים 

ידוע בחטיבה 

עליונה בשנת 

 ףלימודים תש"

סטטוס 

 רישוי

ממלכתי  אולפנת צביה 1

 דתי

 יש 97 215 841213

ממלכתי  תיכון נריה בנות 2

 דתי

 יש 91 155 680108

ממלכתי  תיכון נריה בנים 3

 דתי

 יש 88 211 641316

)לא ניתן לפצל  .רשימה הנ"לשב בתי הספר ללכהמציעים יוכלו להגיש הצעותיהם ביחס להפעלת  .1.3

 בין בתי הספר(

לשמור על אופי המוסד וסוג המוסד במסגרת ההצעה המוצעת כי הם מחויבים  המציעים  מובא לידיעת   .1.4

 בלעיל ולפי כל דין. 1.1וזאת בהתאם להנחיות כמפורט בסעיף על ידם 

 לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסדבמכרז להפעיל את בתי הספר בהתאם להוראות  המפעילעל  .1.5

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

  , והתקנות מכוחו)להלן:"חוק הפיקוח"(    1969-והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט

קה ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העס

הסדרים ל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים / ותנאי שכר )ולעדכונים שיבוצעו מעת לעת(, על פי כ

כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, התקפים וצווי הרחבה שלהם וקיבוציים  

והוראות מכרז זה הוראות ו/או נוהלי משרד החינוך, והחלים וכפי שיעודכנו מעת לעת, וכן בהתאם ל

 על כלל נספחיו.
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תהא כפופה לקבלת רישיון לניהול בתי הספר וביצוע העברת בעלות   המפעילהפעלת בתי הספר על ידי   .1.6

. יובהר ויודגש כי קבלת רישיון לפי חוק חוק הפיקוח  בסמל המוסד במשרד החינוך בהתאם להוראות

 .המפעיללהפעלת בתי הספר על ידי  מתלהזה מהווה תנאי 

לפעול להעברת "הבעלות" )כמשמעות מונח זה במשרד החינוך( על  ידרש המפעילפוף לאמור לעיל, בכ .1.7

, לרבות מילוי כל הטפסים ו/או הגשת כל המפעיללידי מוסד החינוך הרלוונטי, מהמפעיל הנוכחי 

הרשות תסייע לזוכה כפי מיטב יכולתה ולפי צורך  הבקשות המתאימות למשרד החינוך בעניין זה.

 זאת ככל שהדברים תלויים בה. ,צוע "העברת הבעלות"בבי

תגובש תוך קיום דיאלוג עם הרשות,   , וזוהספר  בבית  החינוכית  המתכונת גיבושיהא אחראי ל המפעיל .1.8

 תיאום מולה ובחינת הצרכים הקיימים, ערכי הקהילה ובכפוף לנוהלי משרד החינוך.

הצעת תקציב שנתי של בית הספר המופעל על ידו. הצעת התקציב תערך  המפעילבכל שנה יערוך  .1.9

ן היתר, את כל ותכלולנה, בי למפרט הטכני, 6-ו 2.7 בסעיפים בהתאם לאמות המידה המפורטות 

ההכנסות הצפוית לשנת הלימודים, לרבות אלו העתידות להתקבל ממשרד החינוך והשקעות אותם 

בכל שנה, וכן את ההוצאות הצפויות לרבות תקני מורים ומנהלה. הצעת  המפעילמתכנן להשקיע 

פתיחת לפחות שבועיים לפני מועד כינוס הוועד המנהל  שלפני  רשותהתקציב תועבר לעיון גזבר ה

 רשאי לדרוש כל חומר נוסף הדרוש לבחינת התקציב.  רשות.  יודגש כי גזבר השנת הלימודים

אדם )מורים ועובדי מנהלה(  כוח*** נתונים בדבר הוצאות והכנסות של בתי הספר נשוא המכרז בנושא 

  .למסמכי המכרז 'ג כנספחמצורפים  "טתשע, "חתשע"ז, תשעלשנות הלימודים: 

 ףת הספר בשנת הלימודים תש"לוט את כל עובדי ההוראה שעבדו בבימתחייב לק המפעיל .1.10

, בהתאם לזכויותיהם על פי דין ואלו ייחשבו לעובדיו לכל דבר בבית הספרהעסקה  ומעוניינים בהמשך  

  ועניין.

מובהר בזאת למניעת הספק, כי המפעיל שזכה במכרז מתחייב להעסיק את כל עובדי המינהל אשר  .1.11

 הועסקו בבתי הספר ערב חתימת ההסכם עמו וזאת בתנאים שאינם נופלים מאלה שנהגו אותה עת.

  תוך שמירה על תנאי העסקתם וזכויותיהם כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה עם המפעיל הקודם.

כמו כן, מובהר בזאת  כי המועצה שומרת על זכותה להורות כי עובדים ותיקים, לפי שיקול דעתה, 

להיות מועסקים על ידה ובמקרה כזה ישלם המפעיל למועצה את מלוא עלות השכר על כל ימשיכו 

 מרכיביו למועצה.

לרבות כספים  יפעל אל מול המפעיל הנוכחי להעברה מסודרת של כלל זכויות העובדים, המפעיל .1.12

שו העברת הזכויות, כי אכן הופר יבדוק, טרם השלמת המפעילפעיל הנוכחי לטובתם. שנצברו אצל המ

המגיעות להם על פי כל דין לרבות צווי ההרחבה,   לכל העובדים כלל ההפרשות וניתנו להם כלל הזכויות

סר בזכויות אשר בכתב על כל ח רשותוחלה עליו החובה להודיע ל חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכיו"ב,

הראשונה. למען הסר ממועד פתיחת שנת הלימודים שלא יעלה על חודשיים בתוך פרק זמן יימצא, 

, )בשום אופן ו/או צורה(  כאלו  במידה ויימצאו  , אםאלו  הרשות אינה צד לתשלום חסרים  יודגש כי    ספק

 רשותה וזאת מבלי להטיל על תפעל במידת יכולתה מול המפעיל הנוכחי לבירור הנושא רשותואולם ה

 .כל אחריות בנושא
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, רשותה המלא של רצונה לבצע, לשביעות המפעיל שעל והפעולות השירותים כלל ביצוע תמורת .1.13

 לתמורה המפעילזכאי  יהא  ,בהסכם ההתקשרות המפורטות התחייבויותיו כלל קיום ותמורת

 תקציבי כולל: לבית הספר )לא השנתי החינוך משרד מתקציב במכרז ידו על שיוצע בשיעור  לתקורהו

 אחרים(. מגורמים הספר אחרות לבית הכנסות ו/או מיוחדים פיתוח, תקציבים

, החינוך  מוסדות  של  הקיום  בעלויות  השתתפותה  את  לזוכה  להעביר  מתחייבת  הרשות  כי,  ויודגש  יובהר .1.14

 של מהשתתפותה יפחתו שלא בסכומים, מקרה ובכל בבעלותה דומים ספר בבתי השתתפותה בהיקפי

 על בדגש, ידה על מופעל היה לו ספר בית להפעלת החיונים הבסיסיים השירותים במימון הרשות

 :"(ההשתתפות סכומי)להלן:"

)מזכירים,  והסיוע השירותים ,המינהל עובדי עלות של 100%-ל נורמטיבית תקצוב השלמת .א

על פי  (וסייעות וטכנולוגי עיוני בחינוך לבורנטים, וטכנולוגי עיוני סיוע ועובדי טכנאי, שרתים

למען הסר ספק יודגש כי ההשלמה תהיה לפי תקן משרד ממוצע עלות עירוני ועל פי נתוני העסקה.

 הנמוך מבינהם.  -החינוך או תקן בפועל או תקן עירוני

)לרבות  חינוך תקציבי של נורמטיבית השלמה תוך, שירותים של שוטפת באחזקה השתתפות .ב

 (.וטכנולוגיה מדע וחומרי שוטפים חומרים, שכפול אגרות

 בשלוש,  המבנה  באותו,  אלה  חשבונות  של  הממוצעת  העלותמ  יפחת  שלא  בגובה  ומים  חשמל  תשלום .ג

למען הסר ספק לא ישולמו הוצאות  .רהספ בבית התלמידים למספר בהצמדה, האחרונות השנים

 מים וחשמל מעבר לשימוש בפועל.

 בית לרישוי הנדרשים בסטנדרטים לעמוד יוכל שהמציע מנת על הנדרשות ההוצאות לכל מענה .ד

 .רשותבהתאם ובכפוף לאישורי גורמי המקצוע המתאימים ב והבריאות הבטיחות בהיבטי הספר

 .הלימודים שגרת של תקין קיום מאפשרים שאינם בסביבתו או במבנה מהותיים ליקויים תיקון .ה

למען ובלבד שלא נוצרו כתוצאה מוונדליזם או מתפעול לקוי של המבנה ו/או החצר ע"י המפעיל . 

שייגרם  , מכל מין ו/או סוג שהואיהיה אחראי לכל נזק המפעיל כי יובהר ויודגש הסר ספק

לרבות  ,למבנים כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או כתוצאה מאי שמירה על הציוד ו/או המבנה

 .אחראי להםללא תלות בזהות הגורם ה במקרים של ונדליזם

  .החינוך משרד של הנוהל פי ועל בדין כמתחייב פרטנית הנגשה . ו

 מחוייבות שאינן אחרות תוספות או רשותיות שעות לתקצוב מתחייבת אינה רשותה, ספק הסר למען .1.15

באמצעות מורשי ) שהתקבלו לבתי הספרככל שהרשות תאשר חריגה משעות . החינוך משרד"י ע

למטרות אשר יאושרו על ידי המועצה לפי שיקול . שעות אלו יוקצו לבתי הספר (החתימה של המועצה

לשעות שהתקבלו, מעבר  במקרה  והרשות תקבל בהשתדלותה שעות עבור בתי הספר. דעתה ובכתב

 ת הרשות למפעיל.יושעות אלו יקוזזו מהתחייבו

לא יהיה זכאי  המפעילאגרת תלמידי חוץ בגין תלמידים תושבי חוץ תגבה על ידי הרשות. יודגש כי  .1.16

לקבלת אגרת תלמידי חוץ הן בגין תלמידים תושבי העיר והן בגין תלמידים תושבי חוץ הלומדים במוסד 

  בעבור תלמידי החינוך המיוחד הלומדים במוסדות אלה   למעט, רשותובהתאם לנהלי ה
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 לצד ג'  ו/או נותנת הרשאה רשות, בבתי הספר נשוא המכרז מקיימת הלכך לתשומת לב המציעים .1.17

 לקיומן של פעילויות שונות שלא במהלך שעות הלימודים הרשמיות, לרבות אך לא רק:

והינם פתוחים לרווחת , מתקיימים חוגים שונים -הספורט בכלל בתי הספרובמגרשי באולמות  •

 .הרשותיתהציבור בהתאם למדיניות 

מות הספורט בבתי הספר לאחר שעות הלימוד להמשיך ולעשות שימוש באול רשותכמו כן, בכוונת ה

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רשותיותהרשמיות, לצרכים עירוניים ולפעילויות 

ליזום ולקיים כל פעילות בבתי  ,גם לאחר תחילת ההתקשרות עם הזכיין ,תהא רשאית רשותיודגש כי ה

קיים לאחר תבלבד שהפעילות ת, ורשותן באמצעותה ובין באמצעות מפעיל אחר לפי החלטת היהספר, ב

  כך.בקשר ל רשותשעות הלימודים הרשמיות, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי ה

נשוא מכרז ו/או שימוש במוסדות פעילות  מה של כלקיו רשותלאפשר ל המפעילבשים לב לאמור, מתחייב 

לאחר שעות הלימודים הרשמיות, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או מפעיל מטעמה    רשותזה על ידי ה

 הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהוראות ההסכם. –

ה, יעשה הדבר בכפוף לנוהל המבנמ  להתיר שימוש לצד שלישי בחלקים    יהיה מעוניין  המפעילבמקרה ש .1.18

אים להם תסכים הרשותי,כפי שיהיה קיים ברשות מידי פעם וזאת באישור הרשות מראש ובכתב ובתנ

  הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

טלטלין ובכלל זה ציוד שיגיע למוסדות החינוך נשוא המכרז במהלך ניהולם על ידי הזוכים, יישארו כל מ .1.19

. למען הסר ספק יובהר כי במסגרת זו כלול לזוכה רשותבבית הספר בתום תקופת ההתקשרות בין ה

או  המפעילה, כספי רשות, כספי ן אם מדובר בכספי מדינכל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא, בי

 . אחרים

לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן המחובר למבנה מוסד   –לעניין סעיף זה "רכוש" משמעו  

 זה שאינו מחובר אליו.החינוך והן כ

לבצע רישום אינוונטר במחסן הרשות לגבי כל ציוד / רכוש שנרכש  המפעילובהר ויודגש כי חובה על י

 לטובת בית הספר.

 :ההתקשרות תקופת .2

"המועד )להלן:    , קרי תחילת שנת הלימודים תשפ"א1.9.2020תחילת מתן השירותים תהא החל מיום   .2.1

 (התשפ" –"א)חמש( שנות לימודים )תשפ 5ך למש זה תהא מכרזתקופת ההתקשרות עפ"י , ו(הקובע"

 . )להלן:"תקופת ההתקשרות"(

שנות לימוד נוספות  5 -ל המפעילישקל המשך ההתקשרות עם תבתום תקופת ההתקשרות, הרשות  .2.2

בחינת ההישגים הפדגוגיים, רמת השירות בפועל, בין היתר על ידי:  תפקודו של המפעילתוך בחינת 

ת והשפעתן על מוטיבציה ללימודים והכול בהתאם לשיקול דעתה התאמת המגמולקהילה, חיבור 

 . הרשותהבלעדי של 

 שנות לימוד. 10, לא תעלה על סך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זהבכל מקרה יובהר ויודגש כי  .2.3
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות זכאית הרשות על פי שיקול דעתה להעביר  .2.4

תיים תקופת ההתקשרות תס  ,לעשות כן  הרשות  . היה ותחליטהרשות באמצעות  ניהוללאת בתי הספר  

וך ואישור בתום שנת הלימודים בה תבחר לעשות כן הרשות זאת בכפוף לנוהלי משרד החינ  המפעילעם  

בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או מי מטעמה   מוותר  המפעילמשרד הפנים, ו

 בעניין זה. 

בזאת, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים  מובהרלמען הסר ספק  .2.5

על מורשי החתימה של המציע  "מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. -שצוינו כ

ולאשר החתימות בפני עורך דין או הנספחים ד ועמוד של מסמכי המכרז לרבות עמו לחתום על כל 

 רואה חשבון.

 

 :המועד ודרך הגשת ההצעות .3

לא  ש"ח אשר 4,500, תמורת סכום של במחלקת הגביה של הרשותאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .3.1

המכרז, לעיין במסמכי , מכל סיבה שהיא זאת אף אם יבוטל המכרז. המציעים יכולו בכל מקרהיוחזר 

 תחת לשונית "מכרזים".בכתובת  רשותהבאתר האינטרנט של ללא תשלום, וקודם לרכישתם 

מסירה ידנית ב להגיש יש, בצירוף כל מסמכי המכרז, האישורים והמסמכים הנלווים, תההצעו את .3.2

 לתיבת המכרזים וכנסמעטפה תה. ה אחת, עליה יהיה רשום מכרז פומביסגור הבמעטפ בלבד,

 יאוחר ולא    10/05/2020ד ליום  ע וזאת ,במזכירות ברשות ולאחר הצגת אישור תשלום תמורת המכרז

תאריך ולשעה )ככל שמצב החירום ימשך תתאפשר הגשה במייל עד ל  .בלבד 0015:  מהשעה

 הנקובים(

 יפסלו  ולא יובאו לדיון לא יתקבלו, זה מועד לאחר ימסרנהת הצעות אשר*** 

*** 

שלבי, על המציעים להכניס לתוך המעטפה -דובמהלך  המנוהלשמדובר במכרז  לעובדהלב  בשים .3.3

רשום  יהאהכללית שתוגש על ידם מעטפה נפרדת אשר תכלול את הצעת המחיר מטעמם ואשר עליה 

במידה ומצב החירום ימשך יש להגיש בשני מיילים שונים את תוכן המעטפה הכללית ) ".מחיר"הצעת 

 הכותרת מעטפה כללית ואת הצעת המחיר במייל נפרד שכותרתו הצעת מחיר(.תחת 

 .ההצעות להגשת האחרון מהמועד קלנדארית שנה היא בתוקפה כעומדת ההצעה תחשב בה התקופה .3.4

 האחרון להגשת המועד את לדחות כלשהי, בהנמקה צורך וללא הבלעדי שיקולה פיל ,רשאית הרשות .3.5

  . המכרז מסמכי את שרכש מי לכל כך על שהודיעה בלבדו ,למכרז ההצעות

רשאית,   רשותוה  כלשהי הצעה או ,ביותר ציון הגבוהשזכתה ב ההצעה את לקבל מתחייבת הרשות אין .3.6

 כמו .,כולם או חלקם  פעיל בעצמה את בתי הספרהגם לאחר המועד האחרון להגשת הצעות להחליט ל

 .המפעילשיינתנו על ידי    השירותים היקף את להקטין או להגדיל הזכות את לעצמה שומרת הרשותכן,  
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. מובהר בזאת, כי המכרז מסמכי וביתר ,זה במסמך המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על .3.7

 ההצעה.  לפסילת לגרום עלול מהדרישות יותר אחת או מילוי אי

 הפרטים כלוב כחול,הם מולאו בדיו בצבע  כאשר בלבד, המקוריים בטפסים להגיש יש ההצעה את .3.8

 ברורים לא פרטים מילוי, הפרטים כל מילוי אי ,ההצעה בגוף מהכלל. מחיקות ללא יוצא הנדרשים

 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים - בעיפרון ממנה או חלק ההצעה כתיבת או

ית הספר בלוזאת ביחס  במכרז יםהנדרש מהשירותים לחלק רק ובהצעת להתייחס רשאי אינו המציע .3.9

 .ו/או בתי הספר נשוא הצעתו

 אחר בכל אופן או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף בין ,המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל .3.10

 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים ,המכרז במסמכי כאמור שלא

במקרה של פגם שאינו מהותי במילוי הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, רשאית הרשות לדרוש  .3.11

 מהמציע תיקון הפגם או לקבל ממנו הבהרות בקשר לאותו פגם.

 מקום שנרשם בכל להצעתו, שצירף החתימה מורשי אישור פי על מלאה בחתימה ,לחתום המציע על .3.12

 המכרז ממסמכיף  ד כל בתחתית וכןאו "חתימת המפעיל"   "המפעיל "חתימת או המציע" "חתימת בו

 היכן אחת חתימה כגון:, בלבד חלקית חתימה של קיומה או חתימה העדר ל.הכל מן ללא יוצא

 לגרום עלולה  ,מהם חלק או המכרז מסמכי על', וכו ברורה חותמת העדר, שתי חתימות שנדרשות

 .לפסילת ההצעה

 בכלליות האמור לפגוע ומבלי ,למכרז ההצעה בהגשת ,עקיף או ישיר באופן ,הכרוכות העלויות כל .3.13

 עלות ולרבות לצרפם להצעה שיש ותעודות מסמכים בגין הנדרשים תשלומים או אגרות לרבות  -  לעיל

 ען. למבלבד המציע על יחולוהכלל,  מן יוצא ללא אחרת עלות או הוצאה וכל בנקאית ערבות הגשת

 שלא תחליט הרשות או/ו סיבה שהיא מכל המכרז יבוטל בו במקרה גם כי, בזה מובהר ספק הסר

 בגין כלשהן הוצאות או עלויות זכאי להחזר המציע יהיה לא ,מהן חלק כל או השירותים את לבצע

 .במכרז השתתפותו בגין או/ו המכרז מסמכי רכישת

 כל על הרשות כלפי האחראי הוא המציע. השירותים בעצמו ובאופן ישיר את רשותלהמציע יתן  .3.14

 ירשה המציע.  במכרז  הזכייה בעקבות  הרשות עם ההסכם על החותם  והוא זה  מכרז  לפי  התחייבויותיו

על מתן   פיקוח  בעתיד  ירשה  וכן  ההצעה  הערכת  לצורך  כל מידע הקשור בו והדרוש  לבדוק  הרשות  לנציג

 השירותים מושא מכרז זה.

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .4

 הגשת ביום, העומדיםו/או יחיד תושב ישראל,  בישראל כדין הרשומים תאגידים במכרז להשתתף רשאים
 :הבאים התנאים המצטברים בכל, ההצעות

 או עוסק מורשה.  כדין בישראל רשום תאגיד הינו המציע .4.1

 הבאים: המסמכיםלהוכחת עמידותו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את 

 תעודה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצורכי מע"מ. .א

 .1976-חשבונות( תשל"ואישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ב
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תעודת התאגדות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר התאגדות  –במקרה שהמציע הוא תאגיד  .ג
, וכן המציע, בעלי המניות / הזכויות בתאגיד, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה של התאגיד

 דוח רשם חברות עדכני למועד ההגשה )ניתן להפיק מהאינטרנט(.

תעודת רישום השותפות, הסכם שותפות וכן אישור עו"ד או  –במקרה שהמציע הינו שותפות  .ד
וכן דוח רשם שותפויות עדכני למועד ההגשה בדבר זכויות החתימה בשם השותפות,  רו"ח

 )ניתן להפיק מהאינטרנט(.

מרשם   2019אישור ניהול תקין לשנת    –או חברה לתועלת הציבורבמקרה שהמציע הינו עמותה   . ה
 .ו רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם העמותההעמותות וכן אישור עו"ד א

המציע הגיש דוחות כספיים תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם הערת "עסק  .4.2

חי", או כל הסתייגות של עורך הדוח ביחס ליכולתו של הגוף לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים 

 .(2017-2018ונות )השנים האחר 2-, בלהמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין

 הבאים: המסמכיםלהוכחת עמידותו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את 

 מאושרים, מבוקרים וחתומים על ידי רו"ח של המציע. ,2018-ו 2017לשנים  ,כספיים דוחות שני  

 

מוסדות חינוך בחטיבה עליונה   השלושלפחות  ,  ף"תש-ו  טשנות הלימודים תשע"שתי  המציע הפעיל ב .4.3

 מספר מדי כל שנת לימודים לפחותבממוצע יחד התחנכו שבכולם בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, 

 1.1 בסעיף צפוי תלמידים פירוט)ראו  המציע הצעת נשוא הספר בבתי ללמוד הצפויים התלמידים

 .(לעיל

 הבאים: המסמכיםלהוכחת עמידותו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את 

  כנספח ד'לחתום על ההצהרה בדבר ניסיונו בהפעלת בתי ספר, בנוסח המופיע וטבלה למלא  .א
 .למסמכי המכרז

 .החינוך שהופעלו על ידו כנדרשלמוסדות רישיונות ההפעלה העתקי  .ב

 

או לחבר   הרשותלעובד העלולה ליצור ניגוד עיניינים  צהרה בדבר העדר קרבה  מציע צירף להצעתו הה .4.4

 .למסמכי המכרז בנספח י'ם בנוסח המפורט והעדר ניגוד ענייני הרשות

המציע צירף להצעתו הצהרה והתחייבות על עמידת עובדיו בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני  .4.5

 למסמכי המכרז. א"נספח יבהתאם לנוסח המצ"ב כ– 2001-מין במוסדות מסוימים תשס"א

כנדרש בתנאי המכרז אלף ₪( חמישים ) ₪ 50,000להגשת המכרז ע"ס ת ינלוו בנקאית ערבות צירוף .4.6

 ב.", ובנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח י

שתעמוד  ₪ 50,000בסך של , רשותאוטונומית ובלתי מותנית לטובת ה ערבותיצרף להצעתו  המציע

למסמך זה. יש להגיש את הערבות המקורית. אין  ב"י כנספחבתוקף עד ליום וזאת בנוסח המצורף 

  להגיש העתק ערבות.

על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם 

הצעתו כפסולה במידה שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב    מציע.  רשותלדרישתה של ה

 ותוקף הערבות יפוג, וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.
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ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  3, בהתראה של הרשות רשאית לחלט את הערבות ולממשה

יחזור בו מהצעתו לאחר מועד ההגשה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או  מציע, במקרה שהרשותשל ה

ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את   באיזו התחייבותלא יעמוד  

הערבות הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז 

 לכל סעד אחר, עפ"י כל דין. 

 למעט, הרשותמ או החינוך ממשרד אליו יועברו אשר התקציבים מן 100% - לפיה המציע התחייבות .4.7

 בתי תלמידי קידום לטובת במלואם יושקעו, במכרז המפעיל ידי על ויאושר שיוגדר כפי התקורה אחוז

 הוקצו הם לו ספר בית ולאותו ליייעודם בהתאם אלו תקציבים להשקיע מתחייב הוא כי וכן הספר

 .החינוך משרד להנחיות ובהתאם

בהתאם לנוסח  וזאתכתובה ומפורשת  התחייבותעמידותו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו  להוכחת
 .למסמכי המכרז ג"י כנספחההתחייבות המצ"ב 

 

 :לפיה מציעה התחייבות .4.8

 החינוך  משרד  ידי  על  שנה  מדי  המאושרים  לסכומים  מעבר  הורים  תשלומי  לגבות  שלא  מתחייב  הוא .א

 .הורים לתשלומי ייעודי בנק חשבון של ניהול לגבי הדין ובהוראות

 .חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך הוראותבתשלומי הורים יינתנו על פי  הנחות .ב

ו/או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלויות וכן  למנועמתחייב שלא  הוא .ג

 1988-ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח

 .ןדי לכל בכפוף

 

בהתאם לנוסח  וזאתכתובה ומפורשת  התחייבותעמידותו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו  להוכחת
 .למסמכי המכרז ג"י נספחכההתחייבות המצ"ב 

 

 :לפיה המציע התחייבות .4.9

 כמפורט, חינוך מוסד להפעלת הסטטוטוריות לדרישות בהתאם הספר בתי את הפעילל מתחייב הוא

, מכוחו והתקנות 1953-"גתשי, ממלכתי חינוך חוק, מכוחו והתקנות 1949-"טתש, חובה לימוד בחוק

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

פי כל דין ובכלל זה  על(, לעת מעת שיעשה עדכון כל)לרבות  שכר ותנאי העסקה לתנאי מחויבות תוך

, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, ייםהסכמים קיבוצ

 התקפים והחלים וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן. 

למען  המכרז. מסמכי עבור תשלום בדבר המציע רכש את מסמכי המכרז כדין וצירף להצעתו קבלה .4.10

 .להעברה ניתנת אינה הקבלה הסר ספק יובהר כי

 השתתף בישיבת ההבהרות.   המציע .4.11
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במועד הגשת הצעתו.  מציעתיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי ה( 4.1-4.12)בדיקת התנאים הנ"ל 
את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההליך, וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת 
ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם כמפורט לעיל. ההצעה 

הבנקאית יהיו  בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות תוגש על ידי ישות משפטית אחת
במכרז בלבד, למעט אם צוין במסמכי המכרז אחרת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי  מציעעל שם ה

מספר ישויות משפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההליך, הינה 
 הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה.

עה" בגוף הפרסום ומסמכי ההליך נועד רק לצרכי נוחות, ואינו "מציע" ו"הצ  יםמובהר, כי השימוש במונח
 כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. מציעבא להכשיר את מסמכי ההליך שיוגשו על ידי 

הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע מהליך זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט 
 . באר שבע והדרוםהמוסמכים במחוז 

 

 )מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו ושאינם תנאי סף(  כללים  תנאים

 :שנדרש הנוסח פי על ,מהכלל יוצא ללא הבאים, המסמכים כל את להצעתו לצרף המציע על 

אישור מפקיד מורשה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כאמור   –אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות   .1

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ובחוק עסקאות גופים 

 אישור מרשויות המס על ניכוי מס הכנסה במקור. .2

 עוסק מורשה. מציעאישור מרשויות המע"מ בדבר היות ה .3

 פרופיל המציע ותיאור כללי שלו. .4

 ד"בנספח יכמפורט  בעלי תפקידים, רשימת מגמות וכיוצ"ב פרטים נוספים ,ומטרותי ,מציעה פרטי .5

 במסמכי המכרז.

 אודות גם כמו הספר בבתי ישירות להשקעות לכוונותיו בנוגע( אסמכתאות)בצירוף  בכתב פירוט .6

, החינוך משרד נוהלי"י עפ מחויב הוא שבו לתקן מעבר לבצעם מתחייב שהוא הנוספים השירותים

 'וכד, ציוד, בניה, מבנים התאמות, שיפוצים לרבות"ס, ביה לתלמידי תשלום ללא לבצע שבכוונתו

, מורשות מחשב בתוכנות ורק אך שימוש ובו מתחייב המציע לעשות דין, מאושר על ידי עורך תצהיר .7

 במסמכי המכרז. ט"ו כנספח ב"המצ בנוסח

"חוק להלן: ) 1977 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  הנדרשים אישוריםבעל כל ה .8

 עסקאות גופים ציבוריים"(              

 להוראותוזאת בהתאם  הרשותתנאי להשתתפות במכרז הוא כי אין למציע כל מניעה להתקשר עם 

והוא צירף את כל האישורים  החוק"()בסעיף זה להלן: " 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לרבות:הדרושים לפי החוק 

 ; )נספח ה'(  תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום כדין והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים .א

 ; )נספח ו'( תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק .ב

 ; )נספח ז'( תצהיר מציע בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .ג

 ; )נספח ח'( כדיןתצהיר בדבר העסקת עובדים  .ד
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עובדי המציע  תצהיר בדבר העדר הרשעותתצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית וכן  .ה

 ; )נספח ט'(

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף;  .ו

 אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין;  .ז

 לחוק  2)מאת רשויות מע"מ( כאמור בסעיף  העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים   .ח

 .עסקאות גופים ציבוריים

ו/או מי מטעמה במסגרת  האיכות )כמפורט להלן(ורשימת ממליצים אשר ישמשו את ועדת  המלצות .9

 קביעת מרכיבי האיכות בהצעת המציע.

 למשתתפים, ולרבות תשובות למתן הבהרות.  רשותההעתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא על ידי   .10

 שאלות הבהרה .5

ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו וכו', או  מציעאם ה
שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו, 

 בלבד  Wordקובץ  ובאמצעות  אלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב, בעברית,  המעוניין להעלות ש  מציעאו  
אל מנהל מחלקת החינוך של הרשות, מר מוטי אדרי באמצעות דואר אלקטרוני 

 motyedry@sdotnegev.org.il ולאשר את קבלת   0021: בשעה  03/05/2020ראשון יאוחר מיום  לא
ובאמצעות קבלת אישור  08-9938911/10 הודעת הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעות מספר הטלפון 

 במייל חוזר על קבלת הודעתו. 

במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף  ולפרטעל השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני 
 .ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה

 

 :הבא במבנה בטבלה יוגשו ההבהרה שאלות

 תשובה שאלה  סעיף ותת סעיף מסמך  עמוד מס"ד

      

 

 מציעשל הומספרי טלפון ליצירת קשר   כתובת הדואר האלקטרוניבמסמך השאלות תצוין באופן ברור 
 למתן התשובות. 

בהתאם לפרטים ישיבת ההבהרות באמצעות פקס תשובות לשאלות ההבהרה יישלחו לכל משתתפי 
 שימסרו על ידם במסגרת מפגש המציעים, זאת בהתאם למועדים שנקבעו במסגרת הליך זה.

 רק תשובות בכתב תחייבנה את הרשות. –הרשות אינה אחראית על פירושים או הסברים שינתנו בעל פה 

שייבחר מטרות ודגשים נוספים, מעבר לאלה  לקבוע לזוכה יובהר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות 

 פרט המציע עצמו בהצעתו.יש

 אופן הגשת ההצעות: .6

 הבא: באופן הצעתו את יגיש המציע שלבי-דוהלך המנוהל במבמכרז בשים לב לעובדה שמדובר  .6.1

 ערבות לרבות לצרף נדרש שהוא המסמכים וכל המכרז מסמכי לכ את תכלול - 'א מעטפה .6.1.1

 .המחיר הצעת וללא המכרז

mailto:motyedry@sdotnegev.org.il
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 תכלול אך ורק את הצעת המחיר של המציע. –ב'  מעטפה .6.1.2

 המעטפה)להלן:" שלישית למעטפהב' יש להכניס -מעטפות א' ו את -ראשית  מעטפה .6.1.3

 "  32/20 מס'נושאת סימני זיהוי כלשהן ושעליה יירשם "מכרז פומבי  שאיננה( "הראשית

 .בלבד

כי הצעות מחיר יוגשו כאמור במעטפה סגורה ונפרדת, וזו  –המונח "מהלך דו שלבי" הינו  משמעות .6.2

ר בשלב זה. תיפתח ותירשם בפרוטוקול פתיחת ההצעות, אך ועדת המכרזים לא תבחן את הצעת המחי

 של  המחיר  הצעות  ורק,  האיכות  בהיבט  ההצעות  ייבחנו,  הסף  בתנאילאחר בחינה של עמידת המציעים  

 המכרזים ועדת ידי על יבחנו( להלן)כמפורט  הנדרש המינימאלי האיכות ציון את שקיבלו המציעים

 .המציעים להצעתמשוקלל  ציון מתן לצורך

המציע לתיבת המכרזים של הרשות עד למועד האחרון שנקבע להגשת תוכנס על ידי  המעטפה הראשית   .6.3

 ההצעות.

תנאי למעבר לבחינת הצעת המחיר הכספית של המציע הינו קבלת ניקוד איכות   לתשומת לב המציעים, .6.4

 להלן. בהרחבה מינימאלי כפי שיפורט

המציע בחשבון את כל חובותיו של המפעיל ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  יביאבהצעתו  .6.5

. לא תישמע כל טענה רשותלא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת השירותיו והכרוכות בביצוע  

 אי בדבר  מציעמצד ה

ך, אם בגוף , מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכתוספתרישום שינוי,  .6.6

 .מציעהמסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את הרשות ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של ה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים  .6.7

 ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  כל טענה .6.8

 המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  קודםרשאית, בכל עת  הרשות .6.9

ה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד המכרז, ביוזמת

פרטי מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי 

 ידם בעת קבלת מסמכי המכרז.-שנמסרו על ההתקשרות

 המעטפות: פתיחת .7

על מועד פתיחת מעטפות המכרז, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים 

 יבחן הנושא באמצעות היועמ"ש של המועצה()ככל שמצב החירום ימשך במועד פתיחת ההצעות. 
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 :המפעילאמות מידה לבחירת ו בחינת הצעות המציעים .8

 :שלבים בשניבדיקת ההצעות תתבצע ותיבחן  .8.1

צע ובחינת ההצעות שיוגשו במכרז זה, תבלבי כאשר ש-דוהמבוצע במהלך המכרז כאמור הינו מכרז 

 , כאשר תנאי למעבר בין שלב לשלב הינו עמידה בכל התנאים שהוגדרו בשלב הקודם: בשני שלבים

 בתנאי הסף. תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים  הראשון בשלב .א

כאשר תנאי   ,בהיבט האיכותי שלהן  מציעים שעמדו בתנאי הסףשל ה  יבחנו ההצעות  השני  בשלב .ב

בציון האיכות  כות משוקלל של כלל מרכיבי האיכותשלב האיכות הינו קבלת ציון אי של מעבר

ממדדי האיכות שהוגדרו כחובה על ידי משרד לפחות בכל אחד  75וציון של  80 -שלא יפחת מ

 . (להלן בטבלה א' וטבלה ב')המדדים המפורטים  החינוך

מכן ועדת המכרזים תבחן את הצעת המחיר של המציעים שקיבלו את הציון המינימאלי  לאחר

  .שלהם תשוקלל עם ציון האיכותהנדרש בשלב השני כאמור, וזו 

 ים על פי המשקולות הבאים:/המפעילהרשות תבחר את  .8.2

  נקודות 15מקסימום  -מחיר ההצעה   .א

 נקודות 85מקסימום  -איכות ההצעה  .ב
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 הוראות לעניין ניקוד מרכיב האיכות .8.3

 י)גם אם בהצעת המציע נכלל יותר ממוסד חינוכבנפרד  חינוכי  לגבי כל מוסד  איכות ההצעה של המציע תיבחן  

, בטבלאות שלהלן ופורטשימדדי האיכות, משקלם ואופן חלוקת הניקוד על ידי הרשות בהתאם לאחד( 

 :כדלקמן

 35% –מדדי איכות כללים   -טבלה א' 

ניקוד  פירוט הרכיב והסבר רכיב/ נושא
 קביעת הניקוד מקסימאלי

המציע ניסיון  
מוסדות בהפעלת 

 שנתיים -שש חינוך
השנים  10במהלך 

 האחרונות 

לצורך בחינת רכיב זה על המציע למלא את 
 למסמכי המכרז. כנספח ט"זהטבלה המצ"ב 

5% 
 

 1-3מציע בעל ניסיון של 
 1% –שנים 

 
 4-6מציע בעל ניסיון של 

 3% –שנים 
 

 7-10מציע בעל ניסיון של 
 5% –שנים 

המציע ניסיון  
מוסדות בהפעלת 

שנתים -ששחינוך 
הטרוגניים  

השנים  10במהלך 
 האחרונות

 
לעניין סעיף זה 

"הטרוגני" משמעו 
בית ספר הקולט  –

לשורתיו תלמידים 
ברמות 

קוגנטיביות שונות 
פנים על כפי שמו

ידי הרשות 
המקומית מבלי 

ערך כל תהליך נש
ין גלוי או יממ

 סמוי.

לצורך בחינת רכיב זה על המציע למלא את 
 5% למסמכי המכרז. י"חכנספח הטבלה המצ"ב 

 1-3מציע בעל ניסיון של 
 1% –שנים 

 
 4-6מציע בעל ניסיון של 

 3% –שנים 
 

 7-10מציע בעל ניסיון של 
 5% –שנים 

 

 מלכ"ר
על המציע לצרף תעודה  – המציע הינו מלכ"ר

 משלטונות מע"מבדבר היותו מלכ"ר 
5%  

  15% סה"כ
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ניקוד  פירוט הרכיב והסבר רכיב/ נושא

 מקסימאלי

 קביעת הניקוד

 ראיון עם המציע 

 תזמן את המציע, ציון הראיון יינתן לאור רשותה
בראיון ישאלו המציעים  . רשותה נציגי התרשמות

: ניסיון המציע, בין היתר, שאלות בנושאים הבאים
רמתו המקצועית לאספקת השירותים, תוכניות 

ליווי  חינוכיות ייחודיות, תוכניות חינוכיות ערכיות, 
תלמידים מצטיינים, ליווי תלמידים מתקשים, 

ידע מערכות מחשוב ועזרי הוראה מתקדמים, 
, וכן התרשמות יםריבעבודה מול גופים סטטוטו

מרשימת ההמלצות והממליצים של  הרשותנציגי 
המציע. בנוסף יבחן המודל הפדגוגי היישומי לניהול 

 בתי ספר שש שנתיים.
כמו כן יבחן ניסיון קודם של המציע אל מול הרשות 

 רשותהמקומית בהפעלת בתי ספר בתחום שיפוט ה
בנושא חינוך  רשותובכלל זה היכרות עם מדיניות ה

)רישום, קליטת תלמידי חוץ, כיתות חינוך מיוחד, 
השתתפות בפורמים עירוניים למנהלים, ממשקים 

 (ועוד רצפים חינוכיים -סודייםיעם בתי ספר 

 12%  

השכלתם, 
הכשרתם וניסיונם 
של בעלי תפקידים 

שונים במסגרת 
הבעלות שאינם 
בעלי תפקידים 

במוסד החינוכי 
 עצמו. 

כגון: מנכ"ל,אנשי 
מו"פ,מדריכים, 

אנשי מנהלה 
 וכיוצ"ב(.

השכלתם, הכשרתם וניסיונם של בעלי 
עלי תפקידים שונים במסגרת הבעלות שאינם ב

 יבעלתפקידים במוסד החינוכי עצמו, ושהינם 
שנים בניהול בית  8ניסיון ניהולי של לפחות 

 ספר על יסודי
 

 3% 
 
 
 

בעל יחידת מחקר 
ופיתוח פדגוגית  

בדגש על חדשנות 
והתאמה 

לפדגוגיה של 
 21-המאה ה

 
הצגת תקציר מנהלים כתוב המתאר את יחידת 

חזון, מטרות ופעולות  המו"פ בדגש על: 
 שנים. 3לפחות  הפועלות

5%  

 35%סה"כ:                                                                                                  



 

19 

 

 ממלכתי דתימדעי טכנולוגי הנדסי +   משתנה/מדד איכות משקל/ציון

 7% אחוז זכאות לבגרות

 6% אחוז מצטיינים 

 7% יחידות מתמטיקה 5 -אחוז הזכאים לבגרות ב

 6% יחידות אנגלית 5 -אחוז הזכאים לבגרות ב

 ------- יח"ל במתמטיקה 3ניגשים לפחות ל 

יח"ל באנגלית )באיכות למעלה ניתן משקל   3ניגשים לפחות ל  

 יח"ל( 4ל 

-------- 

 6% אחזקת תלמידים )מניעת נשירה(

 4% טוהר בחינות 

 5% אחוז המתגייסים לצה"ל או לשירות לאומי

 5% שילוב ילדים בחינוך המיוחד

 4% אי מעורבות באלימות 

 50% סה"כ:                                                                                      

 

)להלן   כדלקמן  יהא  הרכבה  אשרבחינת עמידת המציעים בתנאי האיכות תוקם וועדה מקצועית,    לצורך .8.4

 :"ועדת האיכות"(

 מזכירת הרשות -

  רשותב החינוךמחלקת  מנהל -

 רשותה יתגזבר -

 יועץ משפטי לרשות -

 הצעת המחיר מרכיב בחינה ושקלול  הוראות לעניין  .8.5

 שתכלול את שני הפרמטרים הבאים: כנספח כ'על המציע לצרף להצעתו הצעת המחיר בנוסח המצ"ב  

שיכולה להיות מוצעת על ידי מובהר, כי התקורה המקסימאלית  – מציעאחוז התקורה שישולם ל .א

ניקוד שיינתן להצעת התקורה של המציע הינו בלבד. המתקציב החטיבה העליונה   6%על המציע תעמוד 

 :כדלקמן

 .נק' 12-תזכה את המציע ב– ש"ש מתקן משה"ח( 97%תקורה ) 3% שאינה עולה עלהצעה 

 .נק' 8-תזכה את המציע ב - ש"ש מתקן משה"ח( 96%תקורה ) 4% שאינה עולה עלהצעה 

 50% סה"כ–וך מדדי איכות לבחינת המציע בהתאם לתמונה החינוכית של משרד החינ -טבלה ב' 
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 .נק' 3-תזכה את המציע ב - ש"ש מתקן משה"ח( 95%תקורה ) 5% שאינה עולה עלהצעה 

 .נק' 1-תזכה את המציע ב - ש"ש מתקן משה"ח( 95%-)פחות מ 5%-גבוהה מהתקורה  הצעה של

אותן מתחייב המציע להשקיע בכל אחד  - בהצטיידות ופיתוח המפעילשל  סך ההשקעות הנוספות .ב

 מבתי הספר מושא מכרז זה בשנה בשקלים חדשים**. 

כספים שאינם כספי משרד החינוך ושאינם כספי משתתפים )תשלומי הורים(,   –השקעות נוספות בסעיף זה  

וגע אלא כספים ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין. על המציע לצרף אסמכתאות בנוגע לכוונותיו אלו בנ

 מכלל הציון. נק' 3 –להשקעות נוספות בבתי הספר 

 . נק' 3 –המציע אשר יציע סך ההשקעות הגבוה ביותר יקבל את הניקוד  המקסימאלי 

 יתר המציעים יקבלו ניקוד באופן יחסי להצעה הגבוה ביותר על פי הנוסחה הבאה:

 

 ההצעה הנבחנת            X      3=              )למרכיב זה( ניקוד ההצעה הנבחנת             
 ההצעה הגבוהה ביותר                                     

 

** מובהר כי השקעה נוספת כהגדרתה בסעיף קטן )ב( לעיל, הינה השקעה ממקורות פרטיים חיצוניים  

 רד החינוך ו/או מכספי הורים.לחלוטין שלא מכספי מש

 

יושקעו בבתי  הרשותמובהר בזאת, כי המציע מתחייב, כי תקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ומ** 

 הספר במלואם.

לאמור לעיל ולהלן, המציע/ים שיקבל/ו את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר, מחיבור ניקוד  בכפוף .8.6

על ידי ועדת בנפרד יהיו  זכאים להיות מוכרזים  ספר ביתלגבי כל  האיכות עם ניקוד הצעת המחיר 

 . ספר ביתאותו במכרז ביחס לכזוכים המכרזים 

י סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלת .8.7

התייחסות לדרישות ו/או לנתונים שבמסמכי המכרז באופן שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת 

 ההצעה כנדרש.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל  .8.8

ועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות הוכחה שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצ

מהסוג ובהיקף של דרישות מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים 

לתנאי הסף ובין אם אינו  4דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף 

המציע חייב לספק לרשות את הפרטים כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, ו

וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, 

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. רשותרשאית ה

גם  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא .8.9

ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים   רשותועדת האיכות מטעם הלאחר פתיחת ההצעה כאמור, וכן רשאית  

 בבתי הספר של המציעים לצורך בחינת ההצעות.
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 יאמתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא, וה רשותהאין  .8.10

רותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים, כשי

 העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו. במקרה   רשותה .8.11

 שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות  רשותה .8.12

ת בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות הבדיקות המוקדמות, הוצאו

 בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלמותן   רשותמובהר בזאת במפורש, כי ה .8.13

 במכרז. המפעילו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות 

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו -צעה מלאה כנדרש ו/או איהגשת ה-אי .8.14

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 

 לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר  רשותה .8.15

 מונעת הערכת ההצעה כדבעי. רשותשלדעת ה

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את  רשותאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על ה .8.16

 בהיקף כלשהו. רשותהזכות, להתקשרות עם ה

באיזו הצעה  מהותייםאו בלתי  שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים רשותה .8.17

 , בעקרונות השוויון.רשותולא יפגע, לדעת ה רשותשהיא,  במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק ל

 :וממליצים המלצות .8.18

או לכל גורם  הפדגוגי מנהלו, המציע של לממליצים לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה רשותה

 אודות פרטים קבלת לשם, ממנו שירותים שקיבלו אחרים לגורמים וכן ,כולם או חלקם, אחר אצל הממליץ

 .ממנו רצונם ושביעות שקיבלו השירות

 : שונות הוראות .9

אינה מתחייבת על מספר תלמידים שירשמו לבית הספר, והמספר הננקב במסמכי המכרז  הרשות .9.1

ולמציעים לא תהא כל  רשותהאת מחייב בשום צורה או אופן  אינוו צפי ו/או ההערכה בלבד מהווה

 . כךלבקשר  רשותתביעה ו/או דרישה מן ה

 להגדיל או להקטין הזכות תא לעצמה שומרת הרשותדלעיל  8.16מבלי לגרוע מכלליות האמור בסיף  .9.2

 .25%בכל עת עד השירותים הנדרשים  היקף את

 אישור  הליכי    אם  אך.  מסוימת  תקופה  תוך  זוכה  ולקבוע  המכרז  הליכי  את  לסיים  מתחייבת  לא  הרשות .9.3

 הצעתו  את  לבטל  המציע  רשאי  ההצעות  להגשת  האחרון  חודשים מהמועד 6  לאחר  יסתיימו לא  המכרז

למען הסר ספק יובהר כי בשום מקרה, לא יקבל המציע את התשלום אשר . חזרה הערבות את ולקבל

 שילם בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או כל הוצאה אחרת אשר הוציא בקשר עם המכרז. 
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 את  לחלט  הרשות  רשאית,  האמורה  התקופה  לפני  הצעה  בוטלה,  זה  מכרז  במפרט  מהאמור  לגרוע  מבלי .9.4

 . מחלקת החינוך של הרשות למנהלתוגש  ההצעה ביטול על ההודעה. להצעתו המציע שצרף הערבות

 מפורטת התייחסות בחוסר הלוקה או, סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית הרשות .9.5

 .כדבעי ההצעה הערכת מונע הרשות שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף

 הבהרות לקבל בכדי כולם המציעים אל וההערכה הבדיקה במהלך לפנות הזכות נשמרת רשותל .9.6

כל  להוראות בכפוף הכל, ההצעות בבדיקת להתעורר שעלולות בהירויות אי להסיר בכדי או, להצעתם

 . דין

 .מתאים לא מציע אף כי רשותל נראה אם ים/זוכה לקבוע לא רשאית הרשות .9.7

 מנימוקים  הרשות  רשאית,  פסוקה  והלכה  דין  כל  הוראות,  זה  מכרז  מפרט  מהוראות  לגרוע  ומבלי  בנוסף .9.8

 זו החלטה כי מצאה אם וזאת, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם כל תיקון על להורות ,שיירשמו

 .זה מכרז של תכליתו ואת הציבור טובת את  המרבי באופן משרתת

 חולטו ואשר לא   ,במכרז זכו שלא מציעים י"ע רשותב שהופקדו במכרז להשתתפות בנקאיות ערבויות .9.9

 .המפעיל עם החוזה חתימת לאחר סמוך מציעים לאותם יוחזרו ,כאמור

 ,שהיא הצעה כל או ,בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר ההצעה את לקבל מתחייבת אינה הרשות .9.10

 וללא, הבלעדי שיקולה פי על יםהשירות היקף את להגדיל או קטיןלה הזכות לעצמה את ושומרת

 .זה בעניין תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מראש ומנועים מוותרים בהנמקה, והמציעים צורך

איסור זה  .כלשהו  'ג לצד המכרז פי-על חובותיו או את זכויותיו להסב רשאי יהא לא במכרז המפעיל .9.11

 הינו מוחלט. 

 .דין כל פי על הרשות מזכויות לגרוע כדי המכרז בסעיפי אין .9.12

 והחוזה המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה ההצעה הגשת

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את לכך ונתן אלה  במסמכים האמור את הבין, נספחיו לו על המצורף

  התחייבויות המציע לאחר קבלת ההודעה על זכייתו במכרז והחתימה על ההסכם .10

 רשותלעל חשבונו   להמציא מחויב  " (המפעיל) להלן: " במכרז   המפעיל כהצעה תיבחר שהצעתו המציע .10.1

 את לזוכה הרשות מכן תחזיר לאחר .ההודעה על הזכייהימים ממועד  14תוך  הביצוע את ערבות

 במכרז. להשתתפות ידו כערבות על שהופקדה הבנקאית הערבות

להסכם  2כנספח ערבות הביצוע תהא ערבות בנקאית אוטונומית, ערוכה בהתאם לנוסח המצ"ב  .10.2

צמדה הלפי כללי הוצמודה למדד המחירים לצרכן  ₪ )מאה אלף ₪( 100,000 בסךההתקשרות, 

 הקבועים בנוסח הערבות. 

 בהן זכה במכרז.ספר  יל בתליידרש להמציא ערבות ביצוע ביחס לכ המפעיליובהר כי  ,למען הסר ספק .10.3

 כלשהי מהתחייבויותיו התחייבות אחר מילא לא או/ו בחלקה, או במלואה   מהצעתו, המפעיל בו חזר .10.4

 המפעילו להבטחת ההצעה הבנקאית הערבות את לחלטרשאית  הרשות תהיה – המכרז תנאי לפי
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 יהווה  ,כאמור שימומש הערבות מלוא סכום .זה בעניין תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע יהיה

 להוכיח יצטרכו שאלו מבלי מטעמה למי או/ו רשותשיגרמו ל הנזקים בגין מראש ומוערך מוסכם פיצוי

 רשותל המגיע הנכון הפיצויים סכום הוא זה סכום כי מצהיר ומסכים והמציע ,כאמור נזקיהן את

 העומדות התרופות מיתר לגרוע מבלי וזאת לעיל כאמור המציע הפרת התחייבות בגין מטעמה למי או/ו

 .רשותל

 אך לא – הרשות רשאית  בו, המפורטות הנסיבות בהתקיים הרי  לעיל, 10.3 בסעיף האמור אף על .10.5

 מיד לאחר תקף כחוזה הצעתו במסגרת המפעיל י"ע חתום שהוגש החוזה את לראות - חייבת

 לשם דין פי כל ועל החוזה פי על לרשותה העומדים הצעדים בכל ולנקוט חתימתה את בו שהוסיפה

 פי על או/ו פי החוזה על לו זכאית שהיא אחר סעד או/ו תרופה כל השגת לשם או החוזה של אכיפתו

 .דין כל

מתחייב לבצע את  המפעיל המציע ההצעה, להבטחת הערבות תוקף תום לפני חוזהה ייחתם ולא היה

 .הערבות תוקף תוםמועד  לפני ימים -7 מ יאוחר לאזאת  ,כל הפעולות הנדרשות להארכתה

 הנספחים כולל ,המצורף בנוסח רשותה לביןו ינוב - הסכם על לחתום יידרש במכרז שיזכה המציע .10.6

 .המכרז בטפסי המופיעים

 שצורפה הערבות את לחלט רשאית הרשות תהיה כזה במקרה. להפרתו שקולה ההסכם על חתימה אי .10.7

 להיפרע  הרשות  של  מזכותה  לגרוע  כדי  בכך  שיהיה  מבלי  וזאת,  חלקה  או  כולה,  להצעתו   המציע  ידי-על

 . זו מהפרה כתוצאה לו שנגרם נזק כל בגין מהמציע

החוזה או אי המצאת האישורים הדרושים לקיום   על  לחתום  המפעיל  המציע  התייצבות  אי  של  במקרה .10.8

 המכרזים ועדת רשאית חתימתו לאחר בסמוך החוזה  של אחרת הפרה של במקרה או ,החוזה כנדרש

 מפרט הוראות וכל לעיל האמור הכלל יחול כזה במקרה. במכרז כזוכה אחר במציע ולבחור להתכנס

 . החלופי המפעיל על נספחיו על זה

 בתור  הבא  במציע  לבחור  המכרזים  ועדת  רשאית  החוזה  על  מלחתום  נמנע  החלופי  המפעיל  שגם  במקרה .10.9

 . לעיל המפורטים בתנאים, אחריו

 לרשות יומצא בחוזה כנדרש ביטוחים קיום בדבר הביטוח מחברת אישור קיום ביטוחים אישור .10.10

. המציע מתבקש לאשר את קבלת להסכם ההתקשרות 3כנספח הזכייה, בנוסח המצ"ב  הודעת לאחר

 תוכנו בחתימתו בלבד.

על חוזה  המפעילחתימת , המכרז הליכי גמר עם תהא מיד המפעיל ידי על שרות מתן תחילת .10.11

וקבלת רישיון הפעלה   ובכפוף למפורט לעיל  להפעלת בתי הספר, המצאת ערבויות כנדרש    ההתקשרות  

 תשפ"א.ממשרד החינוך לשנת הלימודים 

, ההנחיות דין כל בהתאם להוראות יפעיל את בתי הספר ,יזכה במכרזהמציע מצהיר, כי במקרה ש .10.12

 כללים או/ו נוהג או/ו  רשותהנוך וההוראות המנהליות של המנהליות והפדגוגיות של משרד החי

 .השירותים מתן ביצוע במסגרת ומוחלים הקיימים מקצועיים



 

24 

 

יזכה במכרז הוא מתחייב לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין ובכלל זאת המציע מצהיר, כי במקרה ש .10.13

 החינוך.בהתאם להסכמים קיבוציים רלוונטים ובהתאם להוראות משרד 

, כאשר  הרכבו, רשות)המפעיל( ול המפעילמובהר, כי לבתי הספר יתמנה ועד מנהל משותף למציע  .10.14

כנספח סמכויותיו, הוראות בדבר תקציב ופדגוגיה וכיו"צב הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב  

 .לחוזה ההתקשרות 1ובמפרט הטכני המצורף כנספח  למסמכי המכרז כ"א 

, בכפוף לאמור בסעיף שימוש זמנית לכל תקופת ההתקשרות במבני בית הספר רשותיקבל  המפעיל .10.15

 .לעיל 1.14

, הינם המפעיל, כי כל הרכוש והמטלטלין המצויים בבתי הספר, ערב חתימת החוזה עם המציע מובהר .10.16

 אשר  תרומה  וכל ההתקשרות  תקופת  במהלך  שיתקבל  מטלטלין  כל  לרבות  רשותהבבעלות בלעדית של  

לבית הספר  המפעילו/או כל תרומה שיעביר המציע  רשותלאו /ו ספציפי באופן הספר לבתי תועבר

  .1.18לאמור לעיל בסעיף בכפוף 

מתחייב למנות את מנהלי בתי הספר, בהתאם לכללי הכשירות )תנאי הסף המחייבים מועמד  המפעיל .10.17

תעדכנים מזמן לזמן על ידי לניהול בית ספר על יסודי( כמתחייב בהוראות משרד החינוך, וכפי שהם מ

משרד החינוך, וכן בהתאם להוראות כל דין. הליך הבחירה של מנהל המוסד יהיה בהליך מכרזי. כאשר 

הרכב ועדת הבחינה )ועדת המכרזים( ייקבע בתיאום עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. ההרכב 

וונטי במשרד החינוך לרמנהל המחוז הנוך, שימונו על ידי יכלול לפחות שני נציגים מטעם משרד החי

. מובהר בזאת, כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד על ידי משרד רשותהונציג של 

 החינוך. 

מתחייב להגיש למשרד החינוך כל דו"ח ו/או דיווח אודות השימוש בכל תקציב מכל מקור הן  המפעיל .10.18

ברמת המטה והן ברמת המוסד וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. בנוסף מתחייב המציע לעמוד 

 בכל מחויביות ההעסקה של עובדי הוראה וזאת בהתאם להסכמי השכר והנחיות משרד החינוך.

 להסכם: כרזהמ בין היררכיה .11

 המכרז  את  לראות  יש.  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה,  נספחיו  על,  זה  מכרזל  המצורף  ההסכם .11.1

 . זה את זה משלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואת

בנסיבות .  הנוסחים  שני  בין  ליישב  מאמץ  יעשה  החוזה  נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  סתירה  של  מקרה  בכל .11.2

 זה נוסח ויראו, נספחיו על ההסכם נוסח יגבר החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא בהן

 .במכרז הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח

 המכרז: במסמכי והעיון ההצעה סודיות .12

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .12.1

-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה המפעילובמסמכי ההצעה 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1993

וד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל ס .12.2

 כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
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חלקים -מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים  )להלן  .12.3

 סודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, ינהג כדלקמן

 :במועד הגשת הצעתו

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי. .א

ינמק מדוע יש  למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי  .ב

 בדף נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים  .ג

מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז . מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו 

 אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .ד

תיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים בהצעו

 אלה של הצעות המציעים האחרים.

למרות כל האמור לעיל, ידוע למציע כי כתב ההצעה, אינו בבחינת מסמך סודי והוא יותר  .ה

 לעיון.

המציעים הינו של למרות כל האמור לעיל, יודגש, כי  שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של  .12.4

בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות   רשותה

 מנהלית.

לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד מקצועי אם היא  רשותה .12.5

 אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

הגדירם כסודיים  תיתן  המפעילש המפעיללקים המפורטים בהצעת לאפשר עיון בח רשותההחליטה  .12.6

 התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.  רשותהעל כך  

בטרם מסירת החומר לעיונו של  המפעיללדחות את ההשגה, תודיע על כך  למציע  רשותההחליטה  .12.7

 המבקש.  

 :שמירת זכויות .13

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים קניינה הבלעדיהינן  ו  המכרז שמורות לרשות  במסמכיכל הזכויות   .13.1

 לעשות שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

 לרשות ויחזירם, הצעתו הגשת למטרת אלא בהם ישתמש ולא אותם יעתיק לא המכרז מסמכי מקבל .13.2

 .ההצעות להגשת האחרון המועד מאשר יאוחר לא

תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם לתנאי  רשותה .13.3

 החוזה.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המציע  .13.4

 בלבד.

 לבין עצמם.חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם  .13.5
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 : קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז .14

 מציע"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי  זוכה המקורינקבע זוכה במכרז )להלן: " .14.1

המקורי לפנות את שטח העבודה  המפעיל"( , מתחייב זוכה מאוחרבמכרז )להלן: "  המפעילאחר הוא 

המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת  המפעיל שכזה , לא יהא זכאי המאוחר . במקרה המפעיללטובת 

 , פרט למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר ע"י המנהל .  רשותה

 , בגין ההליך שבוצע .  רשותלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ה .14.2

 

      ________________  _________________                ___________________ 

 כתובת המציע   מס' עסק מורשה/ח.פ    שם המציע         

 

              
 שמות מורשי החתימה         טל. פקס המציע
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 נספח ב'
 מועצה אזורית שדות נגב 

 
 32/20ספר: מ פומבי מכרז

 
 במכרז מציע הצהרת

  המכרז והמהווים, לתנאי 3 בסעיף כמפורט המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי ת/רמאש ,מ"הח אני, .1

 במקומות המיועדים ביקרתי  האמורות, השירותים לביצוע החוזה את  יחד, כולם  להוות, עתידים או

 מתקן או וכל מקום הקיימות התשתיות גישה, כי, דרלהם הסמוכים המקומות לרבות השירותים לביצוע

 .השירותים ביצוע על להשפיע העשויים אחרים

 תנאי הגישה  השירותים, ביצוע מקום וכי פרטיהם על המכרז מסמכי כל את הבנתי כי בזה ה/מצהיר הנני .2

 הוצאות על היקף או/ו השירותים ביצוע מהלך על להשפיע עשויים או המשפיעים האחרים הגורמים כל וכן

 .הצעתי את ביססתי לכך בהתאם וכי לי ומוכרים ידועים השירותים,

 יחד, המכרז, כולם מסמכי בכל המפורטים לתנאים בהתאם האמורים השירותים את לבצע ת/מתחייב הנני .3

 רצונה לשביעותהנדרשים  השירותים את לבצע עצמי על ת/מקבל והנני במסמכי המכרז, לאמור בכפוף

 .הרשות של הגמור

 אם בה ולרבות הנקוב הזמן ובתוך בחלקה או במלואה   לעיל, המפורטת התחייבותי את אמלא ולא במקרה .4

 אינני כי אם יתברר ולרבות  מהכלל, יוצא ללא המכרז במסמכי המופיעים התנאים כל אחר אמלא לא

 למסור זכאית ותהיה התחייבות כלפי או/ו אחריות מכל פטורה הרשות תהיה  למכרז, הסף בתנאי ת/עומד

 ומוערך מוסכם פיצוי רשותל לשלם ת/מתחייב אני  כזה, במקרה  כן, כמו .אחר מציע לכל השירותים את

 בערבות הנקוב לסכום השווה בסך וזאת ,הרשות מצד נזק גובה או נזק צורך בהוכחת כל מבלי  מראש,

 לגבות זכאית תהיה הרשותו המוסכם"(  "הפיצוי)להלן:  זו הצעתי להבטחת רשותשהפקדתי ב הבנקאית

 או/ו טענה כל על מראש ת/מוותר ואני אחרת בדרך או/ו הבנקאית הערבות חלוט י"ע הפיצוי המוסכם את

 .זה תביעה בעניין

 ובשים   לי, ידוע וכן למכרז הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות רשאית הרשות כי היתר, בין   לי, ידוע .5

 אינה  חוזרת, בלתי הינה זו הצעתי כי ה/ומצהיר פה/אני מוסיף  מכלליותה, לגרוע ומבלי  זו, להצהרתי לב

 .במכרז כנקוב לתקופה אותי ומחייבת בתוקף תיקון ועומדת או/ו שינוי או/ו לביטול ניתנת

 פת/אני מצרף המכרז, תנאי פי על  בה, הכלולות וההתחייבויות תנאיה  פרטיה, כל על הצעתי לקיום כבטחון .6

)להלן:  המכרז לעיל בתנאי הנקוב בסכום  ,הרשות לפקודת כערובה  אוטונומית, בנקאית ערבות בזה

 ימי 7 בתוך הערבות הבנקאית את לי תשיב הרשות  תתקבל, זו והצעתי במידה הבנקאית"(.  "הערבות

  .בחוזה ובשיעור הנקובים בנוסח החוזה לביצוע בנקאית הערבות את אפקיד בו מהיום עבודה

, עד לבחירה סופית ומאושרת הרשותמתחייב להאריך על חשבוני את תוקף הערבות לעיל על פי דרישת  הנני

, כאמור, תחולט הערבות הרשות. לא האריך המציע את תוקף הערבות בהתאם לדרישת המפעילשל 

 הבנקאית שצירף המציע להצעתו. 

 .מהצעתי נפרד בלתי חלק מהווים  מהכלל, יוצא ללא  המכרז, מסמכי כל .7

 או הפרת מילוי אי עם בקשר ידכם על אחרת הודעה כל או בכתב התראה במשלוח הצורך על ת/מוותר אני .8

  כאמור, הפרת ההוראה או מילוי אי עצם או בהצעה הנקוב המועד חלוף ועצם זו הצעתי מהוראות הוראה

 .ועניין דבר לכל ל"כנ התראה במקום ישמשו
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 :כדלקמן ומתחייבים מצהירים מטה החתומים אנו  תאגיד, ידי על מוגשת ההצעהבמקרה ש .9

 או בהסכם/ו ובתקנותיו התאגיד בתזכיר הקבועות והסמכויות המטרות בגדר היא זו הצעה כי .9.1

 ;השותפות

 ;כחוק התאגיד בהנהלת אושרה המכרז, תנאי פי על  המכרז, בחוזה ההתקשרות כי .9.2

 ל ההתקשרותע חותמים אנו בשמו אשר התאגיד בשם לחתום מוסמכים מטה החתומים אנו כי .9.3

 או התאגיד סייגים במסמכי או הגבלות כל אין וכי המכרז תנאי פי ועל המכרז חוזה לביצוע

 הנקוטה היחיד לשון וכי  חוזה המכרז, ועל זו הצעה על לחתום מאתנו המונעים המכרז במסמכי

 ;לתאגיד מתייחסת הצהרותינו, לנכונות בכפוף בהצעה,

  כולו, בסעיף זה והתחייבויותינו הצהרותינו כי יוכח בו במקרה כי   לכך, מסכימים ואנו   לנו, ידוע כי .9.4

 מכל פגומה החתימה למטה כי ויוכח במקרה או נכונות אינן   מהן, חלק או   ,שבו המשנה סעיפי על

 ביחד  כלפיה, אישי מחויבים באופן אותנו לראות - חייבת לא אך - הרשות רשאית  אחר, טעם

 .בהצעה הכלולות ההתחייבויות לקיום  ולחוד,

 

 :החתום על באתי ולראיה,

 :המציע:_____________________________ תאריך:________________________              חתימת

 פ(:_________________________.ח / .ז.)ת זיהוי 'מס       המציע:________________________ שם

 מיקוד:___________________ כתובת:______________________________________________ 

 פקסימיליה:______________________________ טלפון:________________________

 :חתימות

 ת.ז.:_______________________ חתימה:________________. שם:______________________ 1

 . שם:______________________ ת.ז.:_______________________ חתימה:________________2

 . שם:______________________ ת.ז.:_______________________ חתימה:________________3

 פי רשימת מורשי החתימה על אחת מחתימה ביותר המחויב לתאגיד ורק אך מיועדת ושלישית שנייה חתימה *

 .בתאגיד

 ידי עורך דין-אימות חתימה על

 

 _______ הופיע/ו בפני מר/גב'/ה"האני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום 
 

____________,  ת.ז. _____________; ___________________ ת.ז. ____________________, 
המורשים בהתאם למסמכי התאגיד/העמותה ותקנונו/ה, לחתום ולהתחייב בשם התאגיד/העמותה להגיש הצעה 

 מועצה אזורית רשותמוסד חינוך בתחום הבמכרז להפעלת 
 , לכל דבר ועניין. שדות נגב 

 
_________________ 
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 חתימת עורך הדין         

 נספח ג' 

 נשוא החינוך  מוסדותבדבר הכנסות והוצאות בנושא כ"א של  נתונים 

 המכרז

מאת  רשותאשר הועברו לידי ה נתוניםכי הנתונים להלן אשר מועברים לידיעת המציעים, הינם  יודגש

 דרישהאו  /ו   תביעה  כל  תהא  לא  במכרז  ולמשתתפים,  הרלוונטיותהבעלויות המפעילות את בתי הספר בשנה"ל  

   :חדשים  שקלים  באלפי הינם הנתוניםעם נתונים אלו.  בקשר רשותה כלפי

 

 תשע"ט תשע"ח תשע"ז נריה בנים 

 6,327,716 2,514,191 3,015,340 סה"כ הכנסות

 7,198,043 1,252,255 1,023,807 סה"כ הוצאות

 870,327- 1,261,936 1,991,533 גירעון/ עודף 

 תשע"ט  תשע"ח תשע"ז נריה בנות

 3,618,264 6,139,958 5,815,087 סה"כ הכנסות

 5,032,789 9,642,467 9,343,905 סה"כ הוצאות

 1,414,525- 3,502,509- 3,528,818- גירעון/ עודף 

 תשע"ט  תשע"ח תשע"ז אולפנת צבייה שדות נגב

 4,556,101 4,149,263 4,595,000 סה"כ הכנסות

 5,939,852 5,839,439 5,515,346 סה"כ הוצאות

 1,383,751- 1,690,176- 920,346- גירעון/ עודף 

 3,668,603- 3,930,749- 2,457,631- סה"כ גירעון בבתי הספר
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(34.נספח ד' )בין היתר להוכחת תנאי סף   

על יסודי  בשתי שנות הלימוד האחרונות )   ס"ביה הפעלת שירותי במתן קודם ניסיון הצהרת המציע בדבר

 לפחות( ף"תש –ו  ט"תשע

דרכי התקשרות עם 

 הממליץ

 שם איש קשר

 וטלפון של המוסד

תקופת 

)לציין ההפעלה 

את שנות 

 הלימוד(

מס' התלמידים 

 במוסד

 מס ישוב ומוסד

     1 

     2 

     3 

     4 

      :ותהער

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

 .בכל מוסד התלמידים

 הצהרת המציע

 .ל"הנ מאיש הקשר המלצות לבקשת תפנה הרשותש וכן מסכים ל"הנ הנתונים ומהימנות נכונות מאשר הנני

 

 ________________ :ם/________________תפקיד :ים/חותם ______________שם :וחותמת חתימה

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נספח ה'

 והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים שכר מינימום כדין תשלום תצהיר בדבר

 )להלן: "החוק"(  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

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

)להלן:  נה______ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמיהנני נותן תצהיר זה בשם ___________ .1

____________ )להלן:  חברתכ__________ אצל  ת/"(. אני משמשהמזמינה)"מ.מ. זמר"(, המציע"

 "( ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.הספק"

וייחתם בין הצדדים הסכם  נהבמכרז על ידי המזמי המפעילככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה  .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( 

לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים 

חוקי הבאים )להלן: "הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים 

 "(: העבודה

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זמצו הרחבה לביטוח פנסיוני 
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 להלן: םיש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיי

 מצהיר כי הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; הנני . 3

לפחות ממועד   או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת  הספק . 4

 ההרשעה*;

שנים לפחות   או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש  הספק . 5

 ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' לחוק[2כהגדרת מונח זה בסעיף  -]**"בעל זיקה" 

 

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

 

 המצהיר חתימת

  

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 'ונספח 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 ה/לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי, ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 

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

 רו.ו"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבהקבלן)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ

 בתצהיר זה:

גם בעל השליטה בו או  -הוא חבר בני אדם  הקבלן, בעל השליטה בו, ואם הקבלןמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"

 יטה בו.חבר בני אדם שבשליטת בעל השל

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 ( את המשבצת המתאימה X-סמן ב):     לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

לפי חוק  (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 

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

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( זרים

לפי חוק עובדים זרים,   (2002בינואר    1י"ז בטבת תשס"ב )שנעברו אחרי יום  הורשעו בשתי עבירות או יותר      

 תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. מתן בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 המצהיר חתימת

 

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים   ________ת.ז. 

 בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 'זנספח 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותמציע בדבר  תצהיר
 

 ("החוק")להלן:  1976 -,התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

 , הקבלן/ מנכ"ל הקבלן/ שותף_______________אני הח"מ________________________________, ח.פ. 
 
______________________ ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:
 
  למחוק את הסעיפים הלא רלוונטים: .1

 
-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות  9לא חלות הוראות סעיף הקבלן ובעל זיקה** על  .א

 ;"(חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998
 

 לחוק שוויון זכויות והוא מקיימן; 9חלות הוראות סעיף בעל זיקה על הקבלן ו .ב
 

עובדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים   100-על הקבלן ובעל זיקה המעסיקים יותר מ .ג
 לחוק שוויון זכויות; 9החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף 

 
הקבלן ובעל זיקה אליו פנו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות  .ד

 ;לחוק שוויון זכויות ופעלו ליישומן 9יישום סעיף 
 

 30יעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים עותק של התצהיר תוך זיקה אליו ובעל הקבלן  .ה
 ; חתימה על ההתקשרותימים ממועד 

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

___________ 

 המצהיר חתימת

 * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[
 

 ב' בחוק.2כהגדרת מונח זה בסעיף  "בעל זיקה"** 
 

 

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(

 

 'חספח נ
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 לכב'  

 מועצה אזורית שדות נגב

 

 העסקת עובדים כדין הנדון: 

אנו הח"מ, חב'_____________________ ח.פ. _________________מרח'_______________, מאשרים, 

 מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי  .1

ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, בתוקף 

ין ע"י הרשות ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כד

 המוסמכת. 

אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים בעלי אזרחות  .2

ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, 

כל תקופת עבודתם אצלנו במהלך ביצוע כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף ב

העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין 

 ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם. 

אל או כאלה שאין ברשותם אישור אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישר .3

 שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים עבורכם, יפקע או 

ידית כאשר יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של העובד מ

 מיד עם קבלת דרישה כזו מכם. יודע לנו או 

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של עובדינו  .4

 המועסקים בעבודה אצלכם. 

היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את האמור לעיל, 

 אות: יחולו ההוראות הב

 העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר.   עבודת א. 

 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 

העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים בעבודה  ג. 

 עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 

כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את המועד בו עלינו  ד.  

 לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות  ד. 

ודות על ידינו, מיד וללא צורך בהודעה עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העב

 מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 
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אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט הליכים 

 למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות עמו. 

התקשרה  הרשותיות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבו .5

עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה הפרה יסודית של 

 החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 

_____________________ 

 באמצעות המציעחתימת 

 מטעמו מורשי החתימה

 

         

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 'טנספח 

 תצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית

 

____________, מרח' ___________________, לאחר אני הח"מ, __________________, ת"ז מס' 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב 

 כדלקמן:

ח.פ./ח.צ. ______________ )להלן: הנני משמש כמנכ"ל/ית ___________________________,  .1

 תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתו של התאגיד במכרז פומבי מס'והנני מגיש "( התאגיד"

 .ברשות חינוך ולהפעלת מוסד_____________

השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגד התאגיד או נגדי, ולמיטב  (שבע) 7-ב .2

כתב אישום ( גוגידירקטורים, חשב ומנהל פד) ידיעתי לא הוגש נגד מי ממנהליו האחרים של התאגיד

באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

, או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, ולא הורשע 1981-תשמ"א

זו במהלך התקופה התאגיד, ולא הורשעתי אני ולא הורשע מי ממנהליו האחרים של התאגיד בעבירה כ

 האמורה.

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

 

 

 

_________________________   _____________________________ 

 המציעחותמת              חתימה

 

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 המציע עובדי של הרשעות העדר על תצהיר

 החתום מטה:  אני

 _________________________ פרטי:  שם

 _________________________ משפחה:  שם

  _________________________ :זהות תעודת

:___________ ע.מ./: ______________       ח.פ.המציע/הקבלן/היועץ/בעל/ת זכות חתימה בחברה

 (""המציעלהלן:)

 

 במהלך, מכרז נושא השירותים בביצוע יועסקו אשר, המציע מטעם מי או מנהלים, העובדים כל כי בזהה /מצהיר

מין ו/או בעבירות   עבירותשיש בהן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או    בעבירות  הורשעו  לא,  ההתקשרות  תקופת  כל

 שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.     

 

_________________________   _____________________________ 

 המציעחותמת              חתימה

 

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 י.בחתמו/ה עליו בפני

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 'ינספח 

 

 והעדר ניגוד עניינים הרשות לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר תצהיר

 

בתפקיד ( "המציע"להלן: )  ______________ -ת.ז. _______________ המכהן ב________הח"מ  אני

האמת   לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את_________________ ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע, זאת  

 בועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הק

הרשות להפעלת  שפרסמה' _______________מס מכרזהצעת המציע לל כתמיכה זה תצהיר עושה הנני .1

 מוסדות חינוך. 

 הרשות  מחברי  מי  עם  כלשהו  אחר  קבוע  קשר או  משפחתיאו  /ו עסקי קשר  לי(  המיותר  את מחק)  אין/   יש  כי .2

 .מנהלי המחלקה בה. מועצה אזורית שדות נגבאו /ו

 התחייבותאו  /ו  פעילות כל  לבין  זה  מכרז  פי  על  התחייבויותיי  בין  עניינים  ניגוד  כל  מתקיים  לא  כי  מצהיר  אני .3

 .שלי אחרת

 מתחייב ואני בעקיפיןאו /ו במישרין הרשות לבין ביני עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב אני .4

 .הדבר לי היוודע עם כאמור קרבה או עניינים ניגוד לקיום חשש כל על רשותל להודיע בזאת

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

, לעיל כאמור קרבה יש אם המציע הצעת פסילת לשקול רשאית תהיה הרשות של המכרזים ועדת כי לי ידוע .6

 .מטעמו נכונה לא הצהרה נמסרה אם או

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זה .7

___________________  

 במכרז המציע מטעם המוסמך תימתח

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 י"אנספח 

הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 
 2001 –תשס"א 

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

לי כנותן החוק(, חל ע -והתקנות לפיו )להלן  2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 השירותים במסגרת מכרז מס' _____ . 

הנני הח"מ,___________________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק,  .2

חל איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, 

כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול  ללא קבלת אישור מראש ממשטרת ישראל המעיד

להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף 

 ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 

ת החוק בנוגע הנני הח"מ,_______________________________ מתחייב למלא אחר כל דרישו .3

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

 ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 

     

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נספח י"ב

 במכרז  להשתתפות  ערבות נוסח

 ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה למכרז

 
 לכבוד

 מועצה אזורית שדות נגב

 

"( אנו ערבים המציע" :)להלן   ___________________ת.ז. /ח.פ.  ____________________על פי בקשת   .1
הסכום " :להלן(₪ (  חמישים אלף ₪  )במילים:   50,000בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  

להפעלת מוסדות חינוך  32/20פומבי מס' מכרז בשתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  ,הבסיסי"(
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.בתחום הרשות 

  

 מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

את המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב התשלום תחילה מ
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
    הערבות.ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,    30/11/2020ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום   .5
  ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  מטה עד למועד הנקוב בסעיף זה לעיל

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב         
          

 _____________בנק 
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 גנספח י"

התחייבות המציע להפעלת בתי הספר מושא המכרז בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך 
 והתחייבויות נוספות

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

  -האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

  ליתן משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך    אני .1

 יר זה בשמו ובעבורו.תצה

 
 הסטטוריותמתחייב כי המציע ______________________ להפעיל את בתי הספר בהתאם לדרישות  הנני .2

 – והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג  1949 –להפעלת מוסד חינוך, כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט 

והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על   1953

שיעשה מעת לעת(, על פי כל דין ובכלל זה  מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העבודה ותנאי שכר )לרבות כל עדכון

, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, התקפים קיבועצייםהסכמים 

 והחלים וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן. 

פי שיוגדר למעט אחוז התקורה כ הרשותמאו /ו החינוך ממשרד אליו שיועברו התקציבים, כי מתחייב המציע .3

 ולהנחיות לייעודם ובהתאם הספר בית תלמידי קידום לטובת במלואם ישוקעוהחינוך,  משרדויאושר על ידי 

למען הסר ספק יובהר כי המציע לא יגבה תקורה מתשלומי הורים בכל  .כפי שיעודכנו מעת לעת החינוך משרד

טיבת הביניים. כמו כן בכל הנוגע לתוספות  מוסד החינוך, מתקציב חטיבת הביניים ומפעולות הקשורות להפעלת ח

תקציביות שאינן בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה, לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים 

 למציעאלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם להוראות האישור שניתן 

 .שניתן ככל

 ובהוראות החינוך משרד ידי על שנה מדי המאושרים לסכומים מעבר הורים תשלומי לגבות שלא מתחייב המציע .4

 .הורים לתשלומי ייעודי בנק חשבון של ניהול לגבי הדין

מתחייב שלא למנוע ו/או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלויות וכן ילדים הזכאים   המציע .5

 בכפוף לכל דין. 1988 –מעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמש

וכי בוועדת  החינוך משרד והנחיות"ל מנכ  חוזרי הוראות פי על יינתנו הורים בתשלומי הנחות כי, מתחייב המציע .6

 .ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של הרשות המקומית

 אישור עו"ד

, ת.ז.   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

חתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  מורשה, שהינו   ________

 בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.   צפוי/ה לעונשים הקבועים

________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד( 
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 נספח י"ד

 מידע ופרטים אודות המציע: 

 

 יע, שם מלא של המצ

 במרשם הרשמיכפי שהוא מופיע 

 

 

 

 חתימה וחותמת

 

 :המציע

 המציע הגוף על פרטים .1

 

 המציע  שם .א

 

  (עמותה, שותפות ,חברה) המזהה' המס .ב

 

 (  עמותה, שותפות ,חברה) התאגדות סוג .ג

  

 התאגדות תאריך .ד

 ( :שותפות, חברה של במקרה) הבעלים שמות .ה

 

 

 

 : שלהם. ז.ת ומספרי המציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים שמות .ו

 

 

 

 הכללי המנהל שם .ז

 זה למכרז הקשר איש שם .ח
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 (מיקוד כולל) המציע מען .ט

 

 

  טלפונים .י

  פקסימיליה.        יא

 אלקטרוני דואר .יב

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 בהתאם לטבלה המצ"ב:המציע יפרט שמות עובדיו בעלי תפקידים של המציע  .1

שנות ניסיון 

בניהול בית ספר 

 יסודיעל 

שנות ניסיון 

בניהול / 

 בתפקיד

תואר 

 אקדמאי

ותק 

 בתפקיד

בעל תועדת 

הוראה )סמן 

 כן/לא(

שם בעל 

 התפקיד

 התפקיד

 מנכ"ל המציע  לא רלוונטי    לא רלוונטי

מנהל כספים של   לא רלוונטי    לא רלוונטי

 המציע

 מנהל פדגוגי      

 אחר      

 אחר      

 אחר      
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 )בעשור השנים האחרונות(  פרסומים פדגוגיים לשירות מנהלי מוסדות החינוך שהופצו על ידי המציע .2

 

 כותר הפרסום  תכלית מועד הפרסום  הערות

    

    

    

    

    

 ** ניתן להוסיף דף זהה לפי הצורך

 

 (:המוצעת העבודה ושיטת מתודולוגיה) השירותים לבתי הספר למתן מפורטת תוכנית .3

 גם השיטה את לפרט יש. במכרז לנדרש בהתאמה, המכרז לביצוע ידו על המוצעת השיטה את לפרט המציע על

 את ויכלול, תיכוניים ספר בתי בניהול הקשורים הנושאים לכל יתייחס הפירוט. פירוט מובא המכרז בגוף אם

 .  הביצוע ושיטת האדם כח, לביצוע והכלים האמצעים

 תשמש לא אך, המציע ידי על השירותים אספקת היתכנות את תפרט זו שתוכנית לו ידוע כי ,מצהיר המציע

 המציע מוותר הצעתו ובהגשת, זה במכרז הנדרשים מהשירותים סוטה או החורגת להצעה כבסיס מקרה בשום

 . זה במכרז המפורטת מההזמנה הסוטה הצעה בדבר טענה כל על

 משנתם כנספח מודפס.המציעים יכולים לצרף את 

המציעים מתבקשים להוסיף פרק התייחסות לתמיכה הטכנית למוסדות ובה יכללו נושאי הדרכות, 

 ב, מנהלה, סניטריה, וחזות המקום.השתלמויות, מיחשוב, תיקשו

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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קהילתיים, תוכניות העשרה, תוכניות חינוך לערכים שנעשו במוסדות המציע -פרוייקטים חברתיים .4

 בשנים אחרונות

 

מספר תלמידים 

 מעורב

מספר מוסדות 

 משתתפים

כותרת  הפרוייקט  תכלית

 החינוכי

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ** ניתן להגיש בטבלה מרכזת של המציע העונה לפירוט המתבקש
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 במוסדותיו האחרים התאגיד ידי על המופעלות מגמות רשימת .5

 המציע באפשרות האם וכן המציע בבתי הספר תחת ניהולו  ידי על המופעלות המגמות רשימת את Vסמן ב 

 .הרשות דרישת פ"ע אלו מגמות להפעיל

 

אם יכול להפעיל מגמה זו ה

בבתי הספר על פי דרישת 

 V -. סמן בהרשות

מס' המוסדות בהם מפעיל 

 המציע את המגמה

מפעיל או לא 

 -מפעיל  סמן ב

V 

 מגמות

 יח"ל 5מוגבר  מתמטיקה   

מדעי /מחשבים   

 המחשב/הנדסת תוכנה

 ביולוגיה   

 פיסיקה   

 אלקטרוניקהחשמל ו   

 כימיה   

 אלקטרונית תקשורת   

 מוזיקה/מחול   

 תיאטרון   

 ביוטכנולוגיה   

 הנדסת מערכות   

 אחר / נוסף: )פרט(   

 אחר / נוסף: )פרט(   

 אחר / נוסף: )פרט(   

 אחר / נוסף: )פרט(   
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 הצהרת המציע

 שפורטו בנספח י"ד לעיל.   הנתונים כל ומהימנות נכונות מאשר הנני

 

 ________________ :ם/________________תפקיד :ים/חותם ______________שם :וחותמת חתימה

 

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.
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 טו'נספח 

 לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות והתחייבות תצהיר

 
אני הח"מ ______________ נושא ת. ז. מס'/ דרכון מס' ______________ שהנפיקה מדינת _______ 

"( מתחייב בזאת המציעמורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ )להלן: "

 לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

 

_________         ____________ 

 חתימה+ חותמת          תאריך

 

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 טז'נספח 

 ף"תש –ע"טתששנות הלימוד בין י"ב(  –המציע בהפעלת בתי ספר שש שנתיים ) כתות: ז'  ניסיוןבדבר  טבלה

התקשרות עם דרכי 

 הממליץ

 שם איש קשר

 המוסדוטלפון של 

תקופת 

ההפעלה )לציין 

את שנות 

 הלימוד(

מס' התלמידים 

 במוסד

 מס ישוב ומוסד

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

      :ותהער

הכוללים את מספר על המציע לצרף לטבלה זו את רישיונות ההפעלה של בתי הספר שצויונו בטבלה לעיל * 

 התלמידים.

 ניתן לצלם מסמך זה ככל שהמציע מבקש להציג ניסיון גדול יותר מזה המופיע בטבלה* 

 הצהרת המציע

 .ל"הנ מאיש הקשר המלצות לבקשת תפנה הרשותש וכן מסכים ל"הנ הנתונים ומהימנות נכונות מאשר הנני

 

 ________________ :ם/________________תפקיד :ים/חותם ______________שם :וחותמת חתימה

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 יח'נספח 

   ףתש" -ע"ט ותשי"ב( בין שנות הלימוד  –המציע בהפעלת בתי ספר שש שנתיים הטרוגניים ) כתות: ז'  ניסיון

התקשרות עם דרכי 

 הממליץ

 שם איש קשר

 המוסדוטלפון של 

תקופת 

ההפעלה )לציין 

את שנות 

 הלימוד(

מס' התלמידים 

 במוסד

 מס ישוב ומוסד

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

      :ותהער

הכוללים את מספר על המציע לצרף לטבלה זו את רישיונות ההפעלה של בתי הספר שצויונו בטבלה לעיל * 

 התלמידים.

 * ניתן לצלם מסמך זה ככל שהמציע מבקש להציג ניסיון גדול יותר מזה המופיע בטבלה

 צהרת המציעה

 .ל"הנ הנתונים ומהימנות נכונות מאשר הנני

 

 ________________ :ם/________________תפקיד :ים/חותם ______________שם :וחותמת חתימה

 

 אישור עו"ד

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

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

                           בחתמו/ה עליו בפניי.

 ______________)חתימה וחותמת עוה"ד(                                                                 
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 יט'נספח 

 ____________________________המדד: /שם התוכנית

 

 מטרת התוכנית: _______________________________ .

 

 אופן יישום התוכנית:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________ 

 הכרה/ הוקרה:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________ 

 

 :(הרשות)למילוי על ידי התרשמות כללית מהתוכנית 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________ 
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 כ'נספח 

 -טופס הצעת המציע

 הצעת מחיר והשקעות של המציע

 )יוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת המכרז(
 ביחס למוסדות הלימוד הבאים להלן הצעתנו 

 :נשוא הצעת המציע בתי הספררק ביחס להפרטים יש להשלים את 
 

אופי  מוסד סמל הספר בית שם "דמס

 המוסד

אחוז דמי ניהול 

 )"תקורה"( מוצע*

 סך ההשקעות הנוספות **

מקיף דתי עזתה  

 נריה בנות –בנות 

ממלכתי  680108

 דתי

_________ % 

 במילים: _________

 בספרות:____________

 במילים: ____________

תיכון ישיבתי  

 בניםנריה 

ממלכתי  641316

 דתי

_________ % 

 במילים: _________

 בספרות:____________

 במילים: ____________

צבייה  אולפנת  

 שדות נגב

ממלכתי  841213

 דתי

_________ % 

 במילים: _________

 בספרות:____________

 במילים: ____________

 

התקציב השוטף  מתוךהמוצע על ידו  "(דמי ניהול )"תקורההמציע יפעיל את בית הספר תמורת  *

 ממשרד החינוך בלבד.

מתוך תקציבי פיתוח, הצטיידות,  לא יחושבו דמי ניהוללמען הסר ספק יובהר כי  .1
השתתפות של הרשות המקומית, תשלומי הורים, תרומות מגורמים אחרים ו/או 

 תקבולים מכל גורם אחר זולת משרד החינוך.

בשיעור שיהיה בתוקף מעת לעת בתקופת ההתקשרות עם  "ממע כולליםהניהול  דמי .2
 ככל שהעסקה חבה בחובת תשלום מע"מ. המפעיל

 ולא ישתנה מכל סיבה שהיא.  וסופי קבוע, כולליהול יהיה דמי הנ שיעור .3

 נוספות. תקורותלגבות עמלות ו/או  רשאי יהיה לאהמפעיל /המפעיל .4

 

בבית ב  שנה  מדימתחייב המציע להשקיע    ו )לפחות( אותהינו הסכום    –סך ההשקעות הנוספות    **

הכל כמפורט במסמכי  – ופיתוח הצטיידות בגין ההתקשרות תקופת במהלךהספר המוצע על ידו 
 .המכרז ובהסכם ההתקשרות

 
 
 
 

________________________________ 
 חתימה מטעמו ומורשה המציעחתימת 
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 אישור

 ברחוב במשרדי בפני ה/הופיע ______________ ביום כי בזאת ת/מאשר ____________ד"עו מ"הח אני

' מס. ז.ת באמצעות עצמה/עצמו זיהתה/זיהה אשר _____________ 'גב/מר ____________________

 במציע ______________ בתפקיד המשמש  :רשומה שותפות או תאגיד הינו והמציע במידה______________)

 תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר עליה/עליו כי יה/שהזהרתיו ולאחר (ומטעמו בשמו זה תצהיר לעשות כת/והמוסמך

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

 

____________________ 

  

 ד"עו וחותמת חתימה           
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 נספח כ"א

 חוזה

 ____בחודש __________ בשנת __________________:ביום ב____________ ונחתם שנערך

 - בין -

 מועצה אזורית שדות נגב

 מטעמה: לחתום המורשים ידי על

 :____________הרשותראש  .1

 : ____________הרשותגזבר  .2

 "(הרשות" ו/או "הרשות)להלן: " 

 

 – לבין -

 

 ,________________ פ.ח. ,_______________

 ,________________ מרחוב

 :________________ מטעמה לחתום ים/המורשה ידי על

 _____________, ת.ז._______ .1

 _____________, ת.ז._______ .2

 

 ) להלן: "המפעיל"(

 

 מוסדות חינוך בתחום שיפוטה;ניהול והפעלת פרסמה מכרז מס' ל רשותוה  הואיל: 

 רשותהוהמפעיל ביצע את כלל הבדיקות הנדרשות על ידו שלאחריהן הגיש הצעתו למכרז, והצעתו נבחרה על ידי  :והואיל
 : בתי הספרבמכרז ביחס להפעלת  המפעילכהצעה 

 680108סמל  מקיף דתי עזתה בנות )נריה בנות( •

 641316תיכון ישיבתי נריה בנים סמל  •

 .841213אולפנת צבייה שדות נגב סמל  •

 .( "הספר תיב")להלן: 

, כאשר חטיבות הביניים מצויות בבעלותן המשותפת של המדינה רשותהבבעלותה הבלעדית של  מצוי  הספר  ובית   : והואיל
 ;רשותוה

 הכישורים, בעל הידע,  הוא כי בהצהירו חלקם,  או כולם השירותים,  את עבורה לבצע רשותל הציע והמפעיל והואיל:

 את למסור הסכימה רשותוה לביצוע השירותים, דין כל פי על הנדרשים והרישיונות האמצעים הניסיון, היכולת,

 ;חוזה זה להוראות ובכפוף למפעיל בהתאם השירותים

 ;והסכם זה מותנה בכך שהמפעיל מחזיק ברישיון הפעלה לבתי הספר ממשרד החינוך והואיל:
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 (המכרז" "מסמכיזה )להלן:  חוזה וביניהם המכרז מסמכי כל על לחתום המפעיל נדרש המכרז,  ובמסגרת  :והואיל
 ;מהם כמתחייב הנדרש כל ואת השירותים את לבצע התחייב ובמסגרתם

 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

 

 :ונספחים מבוא .1

 זה. מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים בו, הכלולות ההצהרות לרבות זה לחוזה המבוא .1.1

תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הוא אישור משרד החינוך לקבלת הרשיונות והאישורים הנדרשים לא יאוחר  .1.2
 01/09/2020 – מ

 מהחוזה: נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .1.3

 .1נספח   - טכני מפרט .1.3.1

 .2נספח   - החוזה ביצוע ערבות נספח .1.3.2

 .3נספח  –נספח אישור קיום ביטוחים  .1.3.3

הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך, כמפורט  יתבזה להפעיל את ב מתחייב המפעיל .1.4

והתקנות מכוחו, חוק  1953-והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 1949-בחוק לימוד חובה, תש"ט
 עבור החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינו ולבצע הפיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין

 שירותים לגבי בישראל הנהוגים והתקנות להוראות, התקנים בהתאם רצונה,  לשביעות השירותים את הרשות
 דין. כל פי ועל במפרט הכלולים אלו

למפעיל את הניהול של בית הספר באופן  הרשותהחל מ"המועד הקובע" ובכפוף לתנאי הסכם זה, תעביר  .1.5
 שהבעלות בחטיבה העליונה תועבר לידי המפעיל, וכן יועבר הניהול בלבד בחטיבת הביניים.

דים המפעיל יהיה הבעלות בכל הקשור לבית הספר כמקובל במשרד החינוך אך למניעת ספק מצהירים בזה הצד .1.6
כי אין בכוונת האמור לעיל לקבע זכויות קנייניות, בעלות או אחרות, במקרקעין או במבנה בית הספר או 

 לשנותם.

מצהירה בזה כי היא בעלת זכויות ההחזקה והשימוש בנכס, אשר נבנה כחוק ועל פי כל ההיתרים, וכי  הרשות .1.7
יל, וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת היא מוסמכת ורשאית למסור את החזקתו ואת השימוש בו לידי המפע

 למתן זכות השימוש בנכס למפעיל לצורכי הסכם זה.

 יהיה ולא להם תוקף יהיה לא זה חוזה לחתימת מעבר הצדדים, שבין קודם חוזה או/ו הסכמה או/ו הבנה כל .1.8
 זה. הוראות חוזה הסותר תוקף

 צל המפעיל. הסכם זה מותנה בקבלת הסכמה של ארגון המורים להעברת העסקה א .1.9

 

 מונחים: .2

 :אחר פירוש מחייב הכתוב אם אלא שלצדם,  פירושים להלן המוגדרים למונחים יהיו זה בחוזה

 .זה להסכם 1 נספח הטכני, המפרט להוראות בהתאם ימונה אשר וועדה                  - המנהל" "הוועד

 

 ישיבתי נריה בנים, אולפנת צבייה שדות נגב.מקיף דתי עזתה בנות )נריה בנות, תיכון     –ספר" ית "ב
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 מועצה אזורית שדות נגב  -  "הרשות" או "המזמין"

 

 החוזה לצורך ידה על בכתבאו מי שיוסמך לכך  מנהל מחלקת החיוך של הרשות  - "המנהל"

 .ממנו חלק כל או

 

 נספחיהםכל הוראות חוזה על נספחיו לרבות כל מסמכי המכרז על      - "החוזה"

 החינוך. או מועד אחר שייקבע ע"י משרד פ"איום תחילת שנה"ל תש  -"היום הקובע"

 הפועל משנה ספק כל לרבות המוסמכים, וומורישי המפעיל של נציגיו לרבות:   - "המפעיל"

 .מהן חלק כל או השירותים בביצוע או בשבילו בשמו

 חוזה של ביצועו עם בקשר המנהל ידי על שייקבע כפי , הרשות של המורשה נציגה   - "המפקח"

 .זה

 1 כנספח המצורף הטכני ובמפרט בחוזה המנויות והמשימות השירותים כל  - "השירותים"
 .זה לחוזה

 פי השירותים על יבוצעו מעליהם או תחתיהם דרכם,  בהם,  אשר המקרקעין,   -השירותים"  ביצוע "מקום
 .זה חוזה

י "ע ואם במפורש אם המפעיל, של בהצעתו הנקוב זה בחוזה שנקבע סכום כל  - הערבויות" "סכומי
 י"ע מקצתן או כולן החוזה,  הוראות לקיום עירבון לצורך מסוים,  אחוז קביעת

   .המפעיל

 פקודת .האוצר במשרד הכללי החשב י"ע פעם מדי שיפורסם בשיעור הריבית  - הכללי" החשב "ריבית
 כחיקוק החוזה את רואים הפרשנות לצורך .החוזה על תחול הפרשנות

 .בפקודה האמורה כמשמעותו

התמורה אותה הציע המפעיל לביצוע כל השירותים כמפורט בהסכם ובמסמכי   - "תקורה" או "דמי ניהול
 .המכרז

 

 המפעיל: הצהרות .3

 אותם קרא נספחיו, כי כל על החוזה של המסמכים כל את הרשות מן לידיו קיבל כי בזאת,  מצהיר המפעיל .3.1
 כלל ומילוי השירותים לצורך ביצוע הנדרש והמידע ההסברים כל את הרשות מן קיבל וכי תוכנם את והבין

 .החוזה פי על התחייבויותיו

 השיג כאילו וכן דרכי הגישה את השירותים,  מתן מקום את הצעתו, הגשת בדק, לפני כאילו המפעיל, את רואים .3.2
 .השירותים על ביצוע להשפיע העלולות האפשרויות לגבי הידיעות כל את

 השירותים לשם ביצוע הדרוש והציוד הניסיון, הידע, בעל ומיומן, מקצועי אדם כח ברשותו כי מצהיר, המפעיל .3.3
 לבצעם מתחייב והוא זה פי חוזה על התחייבויותיו את לבצע וכישורים כושר ובעל מסוגל הוא וכי במלואם

 .הרשות של המלא רצונה לשביעות כאמור

 לבצעם הוא מתחייב וכי לו, בהיר זה חוזה לפי לביצוע ממנו הנדרשים השירותים היקף כי המפעיל,  מצהיר כן .3.4

 .רשותה רצון ולשביעות והיעילות הקפדנות במרב

 דין כל פי על הרישיונות הנדרשים,  או/ו ההיתרים או/ו האישורים כל בידיו כי בזאת, ומתחייב מצהיר המפעיל .3.5
 וכי זה, חוזה פי על התחייבויותיו לביצוע של המכרז, הסף לתנאי בהתאם או/ו הביטוח לדרישות בהתאם או/ו

 .מכן לאחר חודשים שלושה ובמשך חוזה זה תקופת כל במשך בתוקף יישארו הם
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 וכל יתר השירותים של ואיכותם לטיבם שהאחריות עליו ומוסכם לו ידוע כי בזאת, מצהיר המפעיל .3.6
 .בלבד עליו חלות זה חוזה פי על התחייבויותיו

 מכל כדי לשחררו פיו על שתינתן הודעה בכל או זה בחוזה האמור בכל שאין לו ידוע כי בזאת, מצהיר המפעיל .3.7
 ב,"וכיו חובה תשלומי היטל אגרה, מס, לשלם הצורך מן או רשות או היתר רישיון, כל לקבל צורך או חובה

 .זה בחוזה ביצוע השירותים עם בקשר דין כל פי על עליו, שיוטלו או עליו, המוטלים

 

 המפעיל: התחייבויות .4

דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך  כל יפעיל את בית הספר בהתאם להוראות המפעיל .4.1
 מתן ביצוע במסגרת ומוחלים הקיימים מקצועיים כללים או/ו נוהג או/ו רשותהוההוראות המנהליות של 

 .השירותים

 בדייקנות ביעילות, בנאמנות, גבוהה, מקצועית ברמה הקפדנות, במרב השירותים את לבצע מתחייב המפעיל .4.2
 .המקצוע כללי מיטב לפי ובמומחיות,

 .שירותים לביצוע אותם ומנוסים מוכשרים יהיו אשר עובדיו ידי על יבוצעו השירותים כי מתחייב המפעיל .4.3

האישי,  ובפיקוחו השירותים מטעמו מבצעי ידי על יבוצעו ידו באופן אישי ו/או השירותים כי מתחייב, המפעיל .4.4
 מכללא ובין שנכללו במפורש בין זה, חוזה פי על המפעיל של התחייבויותיו כל אחר ימלאו השירותים וכי מבצעי

 והכישרונות הכישורים המאמצים, השקעת מרב תוך ובמומחיות, בנאמנות במקצוע,  ומקובלים שנהוגים ובין
 .לביצוען הנדרש הידע כל ניצול ותוך

 דרישת לפי ,רשותהישיבות  בכל ולהשתתף מטעמה מי או רשותה עם פעולה לשתף בזאת מתחייב המפעיל .4.5
 .הצורך ובמידת רשותה

 מי או/ו רשותלדווח ל וכן השירותים בביצוע ההתקדמות על מטעמה מי או/ו  רשותל לדווח מתחייב המפעיל .4.6
 .עליה לו היוודע עם השירותים מיד ביצוע בנושא בפועל שאירעה או צפויה התפתחות כל על מטעמה

 קודם עוד ס,"הפעלת ביה לשם הרלוונטיים הגופים כל מאת הנדרשים האישורים כל את לקבל מתחייב המפעיל .4.7
 .בידה שהדברים ככל לקבלת האישורים המפעיל בידי לסייע מתחייבת רשותה. ידו על ההפעלה לתחילת

 ,רשותה על או כספיות/ו חוקיות התחייבויות בהטלת הכרוכות החלטות כל יקבל לא כי בזאת מתחייב המפעיל .4.8
 .על ידי הגזבר חתומה רשותה של הסכמתה את , ובכתב מראש לכך, יקבל כן אם אלא

המפעיל מתחייב לפעול בנושא תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך והעדכונים לו מעת  לעת  .4.9
שנה על ידי בנושא זה. יודגש כי המפעיל מתחייב שלא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי 

 משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.

המפעיל מתחייב שלא למנוע ו/או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלויות וכן ילדים  .4.10
 כל דין.בכפוף ל 1988 –הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח 

י מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי רהמפעיל מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוז .4.11
 . הרשותבוועדת ההנחות של בית הספר יהא נוכח נציג של 

המציע מתחייב למנות את מנהלי בתי הספר, בהתאם לכללי הכשירות )תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול  .4.12
ודי( כמתחייב בהוראות משרד החינוך, וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן על ידי משרד החינוך, בית ספר על יס

וכן בהתאם להוראות כל דין. הליך הבחירה של מנהל המוסד יהיה בהליך מכרזי. כאשר הרכב ועדת הבחינה 
שני נציגים  )ועדת המכרזים( ייקבע בתיאום עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. ההרכב יכלול לפחות

. מובהר בזאת, כי הרשותוונטי במשרד החינוך ונציג של לרנוך, שימונו על ידי מנהל המחוז המטעם משרד החי
 לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד על ידי משרד החינוך. 
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ולאותו מוסד בלבד, המפעיל מתחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו על ידי משרד החינוך בהתאם לייעודן  .4.13
 .בהתאם להנחיות משרד החינוך

ו/או נותנת הרשאה לקיומן של  רשותהובא לידיעת המפעיל כי במוסד החינוך נשוא הסכם זה מקיימת ה .4.14
להמשיך  רשותפעילויות שונות שלא במהלך שעות הלימודים הרשמיות. עוד הובא לידיעת המפעיל כי בכוונת ה

מוש באולמות הספורט בבתי הספר לאחר שעות הלימוד הרשמיות, לצרכים ולעשות במהלך תקופת הסכם זה שי
 עירוניים ולפעילויות עירוניות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 בןתהא רשאית גם לאחר תחילת ההתקשרות ליזום ולקיים כל פעילות בבתי הספר ,  רשותכי ה יודגש
 הלימודים שעות לאחר תקיים שהפעילות ובלבד, רשותה החלטת לפי אחר מפעיל באמצעות ובין באמצעותה

 בקשר עם כך. רשותלא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי ה ולמפעיל, הרשמיות

את קיומה של כל  פעילותו/או שימוש  רשותל לאפשרבלתי חוזר  באופן המפעיל מתחייבלב לאמור,  בשים
ו/או מפעיל מטעמה לאחר שעות  רשותעל ידי ה , לצרכיה, במוסד החינוך נשוא הסכם זה על כל מתקניו

מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל זכות והוא  – הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם זאת, תהלימודים הרשמיו
 ו/או מי  מטעמה בגין שימוש זה.  רשותתביעה ו/או טענה כנגד הו/או 

יהיה מעוניין להתיר שימוש לצד שלישי בחלקים מן המבנה, יעשה הדבר בכפוף  והמפעילבמידה  .4.15

ובכפוף לאישור   כפי שמפורסם בנוהל מדיניות השכרת חדרים במוסדות החינוך בעיר,  לנוהל העירוני

 מראש ובכתב.  רשותגזבר ה

לצורך הפעלת מזנון או  המבנהיהיה מעוניין להתיר שימוש לצד שלישי בחלק מן  מפעילבמידה וה .4.16

 מראש ובכתב.  רשותקפיטריה, יעשה הדבר בכפוף לנוהל העירוני ובכפוף לאישור גזבר ה

 

 :ודמי הניהול השירותים .5

 מפרטהוראות המסמכי המכרז וכלל , בהסכם כמפורט יהיו מפעילה ידי על שינתנו השירותים .5.1
 .הטכני

 כי המכרז, יהא המפעיל זכאי לדמי ניהולמתמורת ביצוע כל השירותים המפורטים בהסכם זה ובמס .5.2

בהתאם להצעת המחיר שהגיש למכרז, בסך של %________ מסך הכנסות   העליונה  החטיבה  עבור  .5.3
 (."דמי הניהול")להלן:  בית הספר למעט תשלומי הורים

 תקופת ההתקשרותכל במהלך במוסד בחינוך השקיע מדי שנה להצעתו מתחייב המפעיל לבהתאם  .5.4

למען  ."(כספי פיתוח)להלן:" בגין הצטיידות ופיתוח )לפחות( ________________ש"חסך של ה  .5.5
כספי משתתפים )תשלומי הורים(,   ולאכספי משרד החינוך  הסר ספק יובהר כי כספי הפיתוח לא יהיו  

 ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין. אלא כספים

 

 רשותההתחייבויות  .6

השתתפותה בבתי ספר שבבעלותה את השתתפותה בעלויות החינוך, בהיקפי    למפעיללהעביר    מתחייבת  רשותה
, ידיה על מופעל היה  לו ספר ביתובכל מקרה בסכומים שלא יפחתו מהשתתפותה במימון השירותים להפעלת 

 :זה ובכלל

)מזכירים,  והסיוע השירותים ,המינהל עובדי עלות של 100%-ל נורמטיבית תקצוב השלמת .א

על פי  (וסייעות וטכנולוגי עיוני בחינוך לבורנטים, וטכנולוגי עיוני סיוע ועובדי טכנאי, שרתים

למען הסר ספק יודגש כי ההשלמה תהיה לפי תקן משרד  .ממוצע עלות עירוני ועל פי נתוני העסקה

 הנמוך מבינהם.  -החינוך או תקן בפועל או תקן עירוני
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ת )לרבו חינוך תקציבי של נורמטיבית השלמה תוך, שירותים של שוטפת באחזקה השתתפות .ב

 (.וטכנולוגיה מדע וחומרי שוטפים חומרים, שכפול אגרות

 באותו, אלה חשבונות של הממוצעת מהעלות יפחת שלא בגובה ומים חשמלהוצאות  תשלום .ג

למען הסר ספק לא . הספר בבית התלמידים למספר בהצמדה, האחרונות השנים בשלוש, המבנה

 . ישולמו הוצאות מים וחשמל מעבר לשימוש בפועל

 בית לרישוי הנדרשים בסטנדרטים לעמוד יוכל שהמציע מנת על הנדרשות ההוצאות לכל מענה .ד

 .רשותבהתאם ובכפוף לאישורי גורמי המקצוע המתאימים ב והבריאות הבטיחות בהיבטי הספר

 .הלימודים שגרת של תקין קיום מאפשרים שאינם בסביבתו או במבנה מהותיים ליקויים תיקון .ה

למען ובלבד שלא נוצרו כתוצאה מוונדליזם או מתפעול לקוי של המבנה ו/או החצר ע"י המפעיל . 

שייגרם  , מכל מין ו/או סוג שהואיהיה אחראי לכל נזק המפעילכי  יובהר ויודגש הסר ספק

למבנים כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או כתוצאה מאי שמירה על הציוד ו/או המבנה לרבות 

 .ללא תלות בזהות הגורם המבצע דליזםבמקרים של ונ

  .החינוך משרד של הנוהל פי ועל בדין כמתחייב פרטנית הנגשה . ו

למען הסר ספק, הרשות אינה מתחייבת לתקצוב שעות רשותיות או תוספות אחרות שאינן מחוייבות  6.1

ע"י משרד החינוך. ככל שהרשות תאשר חריגה משעות שהתקבלו לבתי הספר )באמצעות מורשי 

מה של המועצה(. שעות אלו יוקצו לבתי הספר למטרות אשר יאושרו על ידי המועצה לפי שיקול החתי

דעתה ובכתב. במקרה  והרשות תקבל בהשתדלותה שעות עבור בתי הספר מעבר לשעות שהתקבלו, 

 שעות אלו יקוזזו מהתחייבויות הרשות למפעיל.

י חוץ תגבה על ידי הרשות. יודגש כי לתשומת לב המציעים, אגרת תלמידי חוץ בגין תלמידים תושב 6.2

לא יהיה זכאי לקבלת אגרת תלמידי חוץ הן בגין תלמידים תושבי העיר והן בגין תלמידים  המפעיל

למעט בעבור תלמידי החינוך המיוחד הלומדים  , רשותתושבי חוץ הלומדים במוסד ובהתאם לנהלי ה

    .במוסדות אלה

' ג צד מכלאו /ו  החינוך ממשרד תקציבים בקבלת התלויות"ל הנ הרשות התחייבויות כי יובהר ספק הסר למען *** 

 דרישהאו /ו טענה כל תישמע לא הרשות בידי אלה תקציבים יתקבלו  לא עוד וכל, הרשות אצל בקבלתם מותנית, אחר

 .זה בעניין  מטעמה מיאו /ו  הרשות כנגד המפעיל מצד תביעהאו /ו 

 וביטולו: ההסכם תקופת .7

 פ"אאו מועד אחד שייקבע לתחילת שנת הלימודים תש  2020בספטמבר    1תקופת הסכם זה תחל ביום   כי מוסכם .7.1
 על ידי משרד החינוך, לפי המועד המוקדם ביניהם.

                          תשפ"אתקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה תהא למשך חמש שנות לימוד החל מתחילת שנת הלימודים  .7.2
 (."תקופת ההתקשרות")להלן:  הועד לתום שנת הלימודים תשפ"

יך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת האופציה הבלעדית להאר  רשותבתום תקופת ההתקשרות תהא ל .7.3
(. הארכת תקופת ההתקשרות תיבחן על ידי "הארכת תקופת ההתקשרות")חמש( שנות לימוד נוספות )להלן:    5
בין היתר על ידי  בחינת המפעיל, תיפקודו, שיפור ההישגים הפדגוגיים, העלאת שיעור הזכאים לבגרות  רשותה

 בבתי הספר הספר וכיוצ"ב והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
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והמפעיל מצהיר  רשותהמובהר ולמען הסר כל ספק, כי הארכת ההתקשרות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 
 נה ו/או דרישה ו/או ציפייה בעניין זה.כי לא תהא לו כל טע

בכל שנה בה נדרש חידוש ההסכם זה, על החלטתה לגבי הארכת  31/1תודיע למפעיל בכתב, ועד ליום  הרשות
תקופת ההתקשרות. מובהר, כי הארכה כאמור תנתן רק בכפוף לעמידתו של המפעיל בכל התחייבויותיו על פי 

 הסכם. הוראות הסכם זה יחולו על הארכת תקופת ההתקשרות בשינויים המחויבים. 

 מוקדמת, הודעה עת וללא בכל סיום לידי זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאית הרשות כי עוד, מוסכם .7.4
 :הבאים מהמקרים אחד בכל

 נתקבלה החלטה על פירוק המפעיל ו/או צו כינוס נכסים; .7.4.1

 30בית המשפט צווה על פרוק המפעיל או ניתנה התראת פירוק ע"י בית המשפט, ואלו לא בוטלו תוך  .7.4.2
 ום מתן ההתראה;יום, מי

 יום מיום המינוי; 30מונה למפעיל מפרק או מפרק זמני והמנוי לא בוטל בתוך  .7.4.3

 יום מיום מתן ההכרזה.  30המפעיל הוכרז כמוגבל בנסיבות מחמירות וההגבלה לא בוטלה בתוך  .7.4.4

 המפעיל הפר את החוזה הפרה יסודית.  .7.4.5

, ולא נקט באמצעים לתיקון הליקויים תוך רשותההמפעיל אינו מבצע את החוזה לשביעות רצונה של  .7.4.6
לתיקון  רשותהיום מהמועד בו הומצא לו מכתב דרישה, בדואר רשום או במסירה אישית, מטעם  30

 הליקויים. 

לשיפורים  במידה שבתום שלוש שנים של הפעלת בית הספר ע"י המפעיל יתברר, כי המפעיל לא הביא .7.4.7
 רשותהמשמעותיים בהישגים הפדגוגיים של בית הספר, או כי חלה נסיגה בהישגים אלה, תהיה 

 .ההסכם את לבטל רשאית

 :כדלהלן  הצדדים יפעלו , סיום לכלל זה הסכם הגיע .8

נכסי דלא ניידי אשר היו חלק אינטגרלי של ביה"ס ערב כריתת הסכם זה, ו/או אשר נרכשו ו/או נבנו במהלך   כל .8.1
ו/או המפעיל ו/או צד ג', הינם ויוותרו קניינה המלא והבלעדי והבלבדי  רשותהביצועו של הסכם זה, באמצעות 

 הסכם זה. להוראות והכל בכפוף  בהם קניין זכויות למפעיל היה ולא ואין, רשותהוהמוחלט של 

, ממקורותיו אלו גירעונות להשלים אחראי המפעיל יהא"ס, ביה בתקציב גירעונות ויצטברו היה .8.2

 לאחר"ס  ביה  מתקציב,  יצטברו  אם,  בידיו  יצטברו  אשר  בעודפים  שימוש  זה  לצורך  לעשות  רשאי  ויהא

 "ס.בביה העודפים יושקעו, בכלל עודפים יוותרו אם. גירעונות כיסוי

 איסור העסקת עובדים ללא היתר העסקה: .9

המפעיל מתחייב לא להעסיק לצורך ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא הסכם זה עובדים ללא  .9.1

היתר העסקה )עובדים זרים ו/או שוהים בלתי חוקיים וכו'(, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין 

 כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר.אם על ידי המפעיל ובין באמצעות קבלן 

קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה העברייני מין    המפעיל יפעל בהתאם לחוק למניעת העסקה של .9.2

במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של 

בהקשר זה יפעל המפעיל לחידוש אישורים אלה  .2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 לפחות אחת לשנתיים. 

 

 



 

62 

 

 ביטוח  .10

הוראות הביטוח אשר אחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, התחייבויות ומבלי לפגוע ב
והמהווה חלק  3 כנספחיחולו על המפעיל הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 בלתי נפרד הימנו.

 

 :ורישוי כספים .11

על ידי מערכת בעלת  ס"ביה של והארגונית הכספית המערכת את ינהל המפעיל כי ,בזה מוסכם .11.1
 תהא הזכות לקבלת הרשאות צפייה למערכות אלו. רשותאישור ממשרד החינוך. ל

בכל שנה יערוך המפעיל הצעת תקציב שנתי של בית הספר המופעל על ידו. הצעת התקציב תערך  .11.2

למפרט הטכני, ותכלולנה, בין היתר, את כל  6-ו 2.7בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיפים  

ות הצפוית לשנת הלימודים, לרבות אלו העתידות להתקבל ממשרד החינוך והשקעות אותם ההכנס

בכל שנה, וכן את ההוצאות הצפויות לרבות תקני מורים ומנהלה. הצעת  המפעילמתכנן להשקיע 

לפחות שבועיים לפני מועד כינוס הוועד המנהל  שלפני פתיחת  רשותהתקציב תועבר לעיון גזבר ה

 רשאי לדרוש כל חומר נוסף הדרוש לבחינת התקציב.  רשותיודגש כי גזבר ה  .שנת הלימודים

של השנה   התקציב  יהווה,  במועד  המנהל  הועד  לאישור  התקציב  הצעת  הובאה  לא  כלשהי  מסיבה  אם .11.3
, והמפעיל יפעל להבאת התקציב לאישור באופן הבאה הלימודים לשנת להיערכות בסיסהקודמת 

 .מיידי וללא דיחוי

, פדגוגים  שירותים,  אדם  כוח  בגיןותקנים    עלויות  סעיף  יכלול  התקציב  כי,  הצדדים  בין  בזאת  מובהר .11.4
 . המפעיל ידי על המנוהלים הספר בבתי כמקובל, המפעיל ידי על שיסופקו נוספים שירותים

, ממקורותיו אלו גירעונות להשלים אחראי המפעיל יהא, ת הספרבי בתקציב גירעונות ויצטברו היה .11.5

 ת הספרבי מתקציב, יצטברו אם, בידיו יצטברו אשר בעודפים שימוש זה לצורך לעשות רשאי ויהא

 "ס.בביה העודפים יושקעו, בכלל עודפים יוותרו אם. גירעונות כיסוי לאחר

להפעיל את בתי הספר בהתאם להוראות לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך  הזכיין על .11.6

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

 והתקנות"( הפיקוח חוק)להלן:" 1969-והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט

 לתנאי  מחויבות  תוך,  חינוך  מוסד  על  בעלות  או  חינוך  מוסד  על  החל  ןדי  כל  להוראות  ובהתאם,  מכוחו

 קיבוציים הסכמים זה ובכלל דין כל פי על(, לעת מעת שיבוצעו)ולעדכונים  שכר ותנאי העסקה

 והחלים התקפים, החינוך משרד והנחיות היציגים הארגונים עם שנקבעו כפי קיבוציים והסדרים

 כלל על זה מכרז והוראות, החינוך משרד נוהליאו /ו להוראות בהתאם וכן, לעת מעת שיעודכנו וכפי

 .נספחיו

תהא כפופה לקבלת רישיון לניהול בתי הספר וביצוע העברת  ,המפעילבתי הספר על ידי  הפעלת .11.7

 בעלות בסמל המוסד במשרד החינוך בהתאם להוראות חוק הפיקוח. 

העברת בעלות על סמל המוסד עד ליום המפעיל מתחייב להשלים את קבלת רישיון ההפעלה ו .11.8

 שמורה הזכות להאריך מועד זה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רשותל. 1.4.2020
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 המפעילבתי הספר על ידי  להפעלת מתלה תנאי מהווה הפיקוח  חוק לפי רישיון קבלת כי ויודגש יובהר

 .זה הסכם הוראות לפי

 החוזה לקיום ערבות .12

ימים ממועד  7תוך  ,רשותל המפעיל ימציא זה, לחוזה בהתאם המפעיל חיובי מילוי להבטחת .12.1
צמודה, בהתאם לתנאי ההצמדה הפורטים בנוסח  אוטונומית בנקאית ערבות על הסכם זה,החתימה  
₪  )מאה אלף  100,000 של בגובה , לפרעון מיידי,מועצה אזורית שדות נגב רשותלפקודת הערבות, 

 .1.11.2025 ליום עד בתוקף תעמוד אשר(  שקלים חדשים

תחליט להאריך את תקופת ההסכם, בהתאם לתקופת האופציה, מתחייב    הרשותויובהר, כי היה ו
 ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בהתאם. רשותהמפעיל להמציא ל

 .חוזה" "ערבות -לחוזה  3כנספח  והמסומן זה למסמך המצורף הנוסח לפי יהא ערבות נוסח .12.2
 

 מידע מערכות .13

 ושימוש בחומרים שקיים(, המפעיל, )ככל של הבית לאתר חופשית גישה הספר לבית יספק המפעיל .13.1

 עבור בית ספרי-אינטרנט בית אתר יקים המפעיל כן, כמו .הפדגוגית לפעולתו בכפוף בו, הקיימים

יבנה  ספרי-האינטרנט הבית אתר הספר. לבית כניסה ושער ביקור כרטיס שיהווה הספר,
  .המנהל הוועד ידי על ויאושר מקובלים בסטנדרטים

 ביקורת .14

 אחר בקורת המפעיל וכל גוף מבקר משרד החינוך, מבקר ,רשותה מבקר של לביקורת יעמוד ס"ביה .14.1

 .והמפעיל הרשות כפופים לו

 ההסכם סיום .15

 : כדלהלן הצדדים ינהגו , 7בסעיף  לאמור בהתאם ההסכם בין היתר של סיומו עם

 .רשותהאו כל מפעיל אחר שיבחר על ידי  רשותה של ולתפעולה לניהולה יועבר ס"ביה .15.1

 .רשותהמפעיל טרם העברת הניהול ל י"ע יפוטרו ס"ביה במסגרת המועסקים המפעיל עובדי כל .15.2

 אחרת וכל זכות פיטורין, פיצויי השלמת חופשה, יתרות לגבי הצדדים בין התחשבנות תיערך .15.3

ההסכם. המפעיל מתחייב לכסות את כל חובותיו לעובדים  סיום ליום עד חוק, י"עפ לעובדים המגיעה
 .רשותהו/או לספקים בטרם החזרת ביה"ס לניהול 

יוקם מיד צוות משותף בהרכב שווה של הצדדים להסכם. הצוות ייקבע כיצד ינהגו הצדדים בתום  .15.4
 ההסכם כאשר הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לסיום הוגן על פי הסכם זה.

 התקופה או סיום ההסכם תקופת סיום לרבות שהיא, סיבה מכל המפעיל, ידי על המבנים ינויפ בעת .15.5
 סביר בלאי למעט אותם במצב שקיבל רשותל המבנים את להשיב המפעיל מתחייב המוארכת,

  .במבנים שימוש של תוצאה שהוא

 מעביד עובד יחסי שלילת .16

 ובלתי תלוי עצמאי כמפעיל פועל הוא זה חוזה פי על  רשותה עם בהתקשרותו כי מצהיר, המפעיל .16.1

 עובד יחסי רשותה לבין מטעמו מי בין או/ו בינו ליצור כדי מתנאיו בתנאי או זה בחוזה אין וכי

 חוזה פי על ויתר התחייבויותיו השירותים בביצוע המפעיל מטעם שיועסקו העובדים וכל ומעביד,

 .בלבד כעובדיו ויחשבו יהיו זה
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 או/עובדיו ו של העסקתם עם בקשר והמסים, ההוצאות התשלומים, בכל ישא כי מתחייב המפעיל .16.2

 או/ו או היטל/ו מס וכל בריאות מס לאומי, ביטוח הכנסה, מס עבודה, שכר לרבות מטעמו, מי

 לרבות רשותל חוזה זה פי על הניתנת זכות בכל לראות אין אחר. סוציאלי תשלום כל או/ו מלווה

 .במלואן זה חוזה ביצוע הוראות להבטחת אמצעי אלא מטעמו לעובדים או/ו לו להורות או/ו לפקח

 הנו המפעיל של מטעמו מי או/ו עובד כי בית דין, או/ו משפט בית יקבע שהיא, סיבה ומכל היה .16.3

 את ולשפות לפצות המפעיל מתחייב אז כי ובין בנפרד, המפעיל עם ביחד בין ,רשותה של עובד

 לכל לשלם תידרש הרשותש הכלל, מן יוצא ללא סכום, על כל הראשונה, דרישתה עם מייד ,רשותה

 .ל"לנ הקשורות המשפטיות ההוצאות כל לרבות קביעה כזו, עם בקשר גוף או/ו אדם

 המפעיל אחריות .17

 נזק אחר, לכל או ממון לנזק בין לרכוש, נזק לגוף ובין נזק בין שהוא, נזק לכל אחראי יהא המפעיל .17.1

 בין ידו, נגרם על אם בין – המפעיל מצד מחדל או ממעשה כתוצאה עובד, לכל או/ו רשותל שייגרם

 או הנובע ובין בעקיפין, במישרין בין – למרותו הנתון כל או/ו שלוחיו או/ו עובדיו ידי על נגרם אם

 שתחויב סכום כל על הרשותאת  לפצות מתחייב, הוא וכן זה, חוזה נשוא העבודה לבצוע הקשור

הודיעה לו מראש על קיומה של תביעה   הרשותלעיל ובלבד ש המפורטים לנזקים בקשר לשלם הרשות

  .דבר קיומה רשותאו פניה לדרישת פיצוי כל שהיא מיד עם היוודע ל

 פיהם למפעיל על שתינתן הנחיה או בהוראה או זה, בחוזה האמור דבר בכל אין ספק, הסר למען .17.2

 או/ו נזק או/הפסד ו או/ו פגיעה או/ו אבדן לכל אחריות הרשות על ללהטי כדי ,הרשות ידי על

 המפעיל, של מחדל ממעשה או כתוצאה שהוא שלישי צד לכל או/ו רשותל שייגרמו כאמור, הוצאות,

 .זה בחוזה השירותים המפורטות ביצוע עם בקשר או מטעמו, מי או מעובדיו עובד של

 הרשותתאלץ  או/ו אבדן הפסד, נזק, כלשהו אחר לאדם או/ו מטעמה למי או/ו רשותל ייגרמו אם .17.3

 שכר לעיל, לרבות האמורות העילות בגין כלשהם הוצאות או/ו פיצויים לשלם מטעמה מי או/ו

כלשהם והכל כתוצאה ממחדלו הישיר של המפעיל,  הליכים עם בקשר נוספות והוצאות ד"עו טרחת

 להם נגרם אשר כלשהו אחר אדם או/ו טעמהמ מי או/ו הרשות את המפעיל לשפות בזאת מתחייב

 שתידרש תשלום או סכום כל בעד הודעה, קבלת עם מייד הסכום, במלוא הוצאה כאמור, או נזק

באמור  אין .זה חוזה פי על המפעיל מן רשותל המגיע כחוב יראוהו סכום ואותו לשלמו, הרשות

 תרופה זה לכל חוזה פי על או/ו דין כל פי על מטעמה מי או הרשות של מזכותה לגרוע כדי זה בסעיף

 .אחרים סעד או/ו

 לעיל, מטעמה, כמפורט למי או/ו רשותל שנגרמו הוצאה או נזק כל ולהשלים לתקן מתחייב המפעיל .17.4

 שנגרמו נזקים עקב התיקונים הנדרשים את לבצע רשאית תהא הרשות .הרשות דרישת עם מייד

 ממועד ימים 7 תוך התיקונים ביצע את לא שהמפעיל במידה וזאת מטעמו מי או/ו המפעיל ידי על

 .התיקונים בתשלום המפעיל את ולחייב התרחשות הנזק
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 משאבי אנוש .18

 מפעילבמקרה שה החל מן היום הקובע בלבד. הספר בבתי החדשיםיעסיק את המורים  מפעילה .18.1

יהפכו המורים ,  או המפעיל הקודם  הרשותעובדי    מפעיליקלוט מורים אשר היו טרם קליטתם אצל ה

 הנקלטים לעובדי המפעיל בלבד.

יידרש לשלם   מפעילבתקופת תוקפו של הסכם זה ואשר ה  ,עובדים שיסיימו עבודתם מכל סיבה שהיא .18.2

בורר ו/או נהלים מקובלים  להם תשלומים שונים עם סיום עבודתם לפי דין ו/או פס"ד ו/או פסק

ו/או החלטה שתאושר ע"י הועד המנהל ו/או החלטה של ועדה פריטטית, תשולם  ארגון המוריםב

היתרה מעבר לסכומים שיעמדו לזכות העובדים )חלק המעביד( בקרן הגמלאות והחזרי הועדה 

 הפריטטית, מתוך תקציב בית הספר. 

 המפעיל הקודםומנהל בבתי הספר אשר היו עובדי  יקלוט אליו עובדי הוראה מפעילמוסכם, כי ה .18.3

תוך שמירה על תנאי העסקתם  וכל זאת מהיום הקובע ,ערב תחילת העבודה על פי הסכם זה

 .וזכויותיהם כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה עם המפעיל הקודם

 נוךהחי מורי חטיבת הביניים ימשיכו להיות מועסקים באותה מתכונת הקיימת כיום על ידי משרד .18.4

ומעמדם לא ישונה מבחינת המפעיל. לא תהיה למפעיל השפעה או סמכות בנוגע להעסקתם או 

 לפיטוריהם.

אין בהסכם זה בכדי לפגום או לגרוע בזכויות שהיו למורי חטיבת הביניים ערב העברת המוסד לניהול  .18.5

 של המפעיל.

)חטיבה עליונה( על פי מורים של חטיבת הביניים יוכלו להיות מועסקים בעבודת הוראה בתיכון  .18.6

 צורכי בית הספר בהתאם להסכמי שאילה והשאלה.

בלבד ולא  הרשותלמען הסר ספק , מובהר בזאת כי ציוד וריהוט של חטיבת הביניים יהיו על חשבון  .18.7

יובהר כי תוספת ציוד בסיסית לחטיבת הביניים תהא  .הציוד לרכישת אחריות למפעיל תהיה

  בהתאם לגידול בכמות התלמידים.

לא יקלוט עובד כלשהו אם הוא אינו עונה על כל הדרישות וההנחיות של משרד החינוך לפי  מפעילה .18.8

  צורכי בית הספר ולפי תקן מאושר.

מכרז למינוי מנהל, יתבצעו   . במקרה שלמפעילמנהל בית הספר יפעל על פי הכללים המקובלים אצל ה .18.9

  , ובהתאם להנחיות משרד החינוך.על פי הנוהל הקיים אצלה מפעילהליכי המכרז ע"י ה

מוסכם בזאת למניעת הספק, המפעיל ימשיך להעסיק את כל עובדי המינהל אשר הועסקו בבתי  .18.10

רה על תוך שמי, הספר ערב תאריך הסכם זה וזאת בתנאים שאינם נופלים מאלה שנהגו אותה עת

 תנאי העסקתם וזכויותיהם כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה עם המפעיל הקודם.

כמו כן, מוסכם כי המועצה שומרת על זכותה להורות כי עובדים ותיקים, לפי שיקול דעתה, ימשיכו 

להיות מועסקים על ידה ובמקרה כזה ישלם המפעיל למועצה את מלוא עלות השכר על כל מרכיביו 

 למועצה.
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 שמירת דינים .19

המפעיל מתחייב לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין, ובכלל זאת בהתאם להסכמים הקיבוציים  .19.1

 הרלבנטיים, חוקי המגן, תנאים סוציאליים וכו'.

המפעיל מתחייב לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד  .19.2

ל משרד החינוך ובכפוף לכל דין לגבי ניהול חשבון החינוך, ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"

 בנק ייעודי לניהול תשלומי הורים.

 בהתאם  החינוך משרד ידי עלשתוקצבו  ההוראהיקצה בפועל לתלמידים את מלוא שעות  המפעיל .19.3

 .בעלות אותה של שונים חינוך מוסדות בין שעות דילני מוחלט איסור חל, בלבד ספר ולבית לייעודן

 .יושקעו במלואם בבית הספר  הרשותהמפעיל מתחייב, כי תקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ומ .19.4

 זכויות העברת .20

בין  הנובעות התחייבויותיו, או/ו זכויותיו עם בקשר עסקה כל לבצע רשאי יהיה לא המפעיל .20.1

 זכותכל  לשעבד או להמחות להעביר, רשאי יהיה לא וכן זה, מחוזה במפורשות ובין במשתמע

החוזה הינו אישי וכל פעולה בניגוד  .אליו בקשר או זה חוזה פי על מהתחייבויותיו או מזכויותיו

לרבות  בזכות לבטל את ההסכם הרשותלסעיף זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם ותזכה את 

 . חילוט הערבות

 ועיכבון קיזוז זכות .21

 ממנו והיא לה יגיע אשר קצוב, ושאינו קצוב סכום, כל בגין המפעיל כלפי קיזוז זכות תהא רשותל .21.1

 .למפעיל המגיע סכום מכל לקזזו רשאית תהא

 של וכל ציוד למפעיל המגיע תשלום כל לעכב הרשות בידי הזכות כי הצדדים, בין ומוצהר מוסכם .21.2

 איזו התחייבות יפר המפעילש במקרה זה, חוזה של ולביצועו לקיומו ערובה בתור וזאת המפעיל,

 .המפעיל מן רשותל שיגיע סכום כל לקבלת עד או זה, חוזה פי על מהתחייבויותיו

 פיצוי מוסכם .22

 רשות, כמו גם לחשיפת הרשותבשים לב לחשיבותה של ההתקשרות והשלכותיה על התנהלות ה

לטענות ו/או תביעות ו/או דרישות, מוסכם על הצדדים כי היה ויפר המפעיל הסכם זה הפרה יסודית, 

שיגרמו  הנזקים בגין מראש ומוערך מוסכם פיצוי יהווה₪ ש 100,000ישלם המפעיל לרשות סך של 

 מצהיר ומסכים והמפעיל ,כאמור נזקיהן את להוכיח יצטרכו שאלו מבלי מטעמה למי או/ו רשותל

הפרת  בגין מטעמה למי או/ו רשותל המגיע והמוסכם הנכון הפיצויים סכום הוא זה סכום כי

לפי  רשותל העומדות ו/או הסעדים התרופות מיתר לגרוע מבלי וזאתכאמור לעיל,  יותיוהתחייבו

 .הסכם זה ו/או לפי כל דין

 כתובות .23

 בדואר צד למשנהו י"ע שישלח מכתב וכל זה להסכם במבוא כמפורט הם זה הסכם לצורך הצדדים כתובות

 עבודה יום תוך או הדואר מסירתו בבית מיום ימים 5 תוך נמען אליו הצד י"ע כמתקבל אותו יראו רשום

 .בפקסימיליה במשלוח אחד
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 : או ריהוט /ו ציוד, מיטלטלין .24

 על  ניהולו  במהלך  הספר  לבית  שיגיע  ציוד  זה  ובכלל  מיטלטלין  כללגרוע מן האמור בהסכם זה,    מבלי .24.1

. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים, יישארו בבית הספר בתום תקופת ההתקשרות בין המפעיל ידי

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

 וכיוצ"ב.  מפעילכספי ה

לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן המחובר למבנה  –סעיף זה "רכוש" משמעו  לעניין

 מוסד החינוך והן כזה שאינו מחובר אליו, ולמעט ציוד להנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנה.

לבצע רישום אינוונטר במחסן הרשות לגבי כל ציוד / רכוש שנרכש   מפעילהיובהר ויודגש כי חובה על   .24.2

 ית הספר.לטובת ב

יודגש כי תרומות ייבוצעו רק בכפוף ובהתאם לנהלי משרד החינוך ו/או משרד הפנים או כל דין אחר  .24.3

 בדבר קבלת תרומה. 

, המפעיל, כי כל הרכוש והמטלטלין המצויים בבתי הספר, ערב חתימת החוזה עם המציע מובהר .24.4

 וכל ההתקשרות תקופת במהלך שיתקבל מטלטלין כל לרבות רשותההינם בבעלות בלעדית של 

 המפעילו/או כל תרומה שיעביר המציע  רשותלאו /ו ספציפי באופן הספר לבתי תועבר אשר תרומה

  זה.  בסעיף לאמור לבית הספר בכפוף 

 הפרה יסודית .25

לחוזה הם תנאים יסודיים בחוזה זה והפרתם תחשב  3,4,7,9,10,12,17,18,19הוראות סעיפים  .25.1
 החוזה.כהפרה יסודית של 

 שונות .26

 .הצדדים ובהסכמת בכתב נעשה אם אלא זה בחוזה שינוי לכל תוקף כל יהיה לא .26.1

 ייחשבו כויתור לא המפעיל או הרשות מצד במועדה מפעולה הימנעות או הנחה ארכה, ויתור, שום .26.2

 .תביעה לכל מניעה ישמשו ולא העניין לפי המפעיל או הרשות זכויות על

 ומתן שקדם משא בכל להתחשב ואין הצדדים בין המוסכם את בלעדית ממצה זה בחוזה הכתוב .26.3

 שקדמו או בחוזים/ו בהתחייבויות או/ו במצגים או/ו חתימתו עם בבד בד שהתקיים או לחתימתו,

 הרשות בין פה בעל בכתב או הקודמים החוזים כל במקום יבוא זה וחוזה לחתימתו תנאי שהיו או

 .היו אם ,המפעיל לבין

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 מורשי החתימה בשם המפעיל:                :רשותה        

_____________        ________________ 

 אימות חתימה: 

אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ המפעיל, מאשר כי הסכם זה נחתם כדין על ידי _______________ מטעם 
 המפעיל. 

       _____________________________ 

 עו"ד           
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 לחוזה  1נספח 

 בתי הספר  להפעלת טכני  מפרט

 :כללי .1

 דין כל פי על הנדרשים והרישיונות האמצעים הניסיון, היכולת, הכישורים, בעל הידע,  הוא כי המפעיל מצהיר .1.1
 ועומד בכל התנאים והדרישום המפורטים בחוזה ובמסמכי המכרז. לביצוע השירותים,

 מקובלים לנהלים ולנוהגים בהתאם וזאת שוטף באופן וינהלו בתי הספר של הבלעדי המפעיל יהא המפעיל .1.2
 .החינוך משרד להנחיות ובהתאם

 .הרשותשמות בתי הספר יהיו כהגדרתם בחוזה. שינוי שמות בתי הספר יהא אך ורק באישור מפורש ובכתב של   .1.3

 בתי הספר   החינוך לפתיחת ממשרד הדרושים האישורים כל את לקבל כדי שביכולתו, כל ויעשה יפעל המפעיל  .1.4
 בידי תסייע מצידה הרשות ובשנות הלימודים הבאות ובהתאם לתקופת ההסכם.  פ"אתש הלימודים בשנת

 .ל"הנ האישורים את לקבל מנת על שיידרש, המפעיל, ככל

בתי הספר  של סמל המוסד את לידיו לקבל כדי שביכולתו,  כל ויעשה יפעל והוא החובה מוטלת המפעיל על .1.5

 שהדבר לסייע )ככל מתחייבת הרשות .קודמות את בתי הספרבשנים   הפעילה אשר חינוך המצוי בידה של רשת
 .סמל המוסד את לקבל המפעיל בידי בה( תלוי

מבלי לגרוע מן האמור במפרט זה, מחויב המפעיל לפעול בהתאם למדניות העירונית ועל פי הנחיות העריייה כפי  .1.6
 שיוצאו ויתעדכנו מעת לעת. 

 מנהל: ועד .2

 :חברים 6שיכלול  רשותול למפעיל משותף מנהל ועד לכל אחד מבתי הספר יתמנה .2.1

 .כספים וכלכלה איש מתוכם אחד המפעיל,  ידי על ימונו חברים 3 .2.1.1

 .כספים וכלכלה איש מתוכם אחד , הרשות י"ע ימונו חברים 3 .2.1.2

 מנהל/ת בית הספר ישמש/תשמש כמזכיר הוועד המנהל. .2.1.3

 יהיה קול המנהל בוועד חבר לכל ידה. על שימונה מי או רשותבהחינוך  מנהל ראש יהיה המנהל הוועד ר"יו .2.2

 .המנהל הוועד כחבר קולו על נוסף קול יהיה המנהל הוועד ר"ליו  .אחד

 :המפורטים להלן בנושאים למעט .הקולות של רגיל ברוב תתקבלנה המנהל בוועד ההחלטות .2.3

וכפוף לאישור מראש ובכתב של   זה להסכם הצדדים שניה בכתב של  הסכמ יחייב ס"בי תקציב אישור .2.3.1
 .גזבר הרשות

 בהתייחסות הרשות את תחייב תקציב הצעת על מחלוקת כל כי הצדדים בין מוסכם , ספק למניעת .2.3.2
 . שבמחלוקת לסעיפים התייחסות כולל , בכתב

 זה להסכם הצדדים מי חיוב , בעקיפין או במישרין שמשמעותה ,המנהל הוועד של החלטה כל .2.3.3
 תחייב , ס"ביה מתקציב חריגה או/ו זה בהסכם הקבועים על נוספים בתשלומים או/ו בהשקעות

 .הכספי החיוב חל עליו הצד ושל  רשותגזבר השל בכתב הסכמה

 שנציג המנהל ובתנאי הוועד בישיבות שנוכחו המנהל הוועד נציגי - המנהל בוועד החלטות לקבלת המניין .2.4
 .לישיבה כדין זומנו הוועד חברי שכל לכך ובכפוף בתוכם, הרשותו המפעיל

 .מראש ימים 7 של בכתב הודעה פירושה כדין הזמנה .2.5

או מי מטעמו  רשותכל התחייבות בעלת משמעות כספית מחייבת אישור בכתב של גזבר ה -למען הסר ספק .2.6
 והוועד המנהל אינו יכול לקבל החלטה כאמור ללא אישור זה בכתב. 

 



 

69 

 

 :יהיו המנהל הוועד של סמכויותיו .2.7

 .החינוך משרד למדיניות בהתאםו , בכפוף לאישור הרשות ס"ביה של הפיתוח מגמות אישור .2.7.1

 אישור איוש תקני מנהלה בכפוף למדיניות הרשות  .2.7.2

  . תקציב אישור .2.7.3

 הספר והכל בכפוף לתקציב השוטף של ביה"ס. בית ושיפוץ בציוד השקעות לגבי החלטות .2.7.4

 השוטף.פתיחת וסגירת מגמות בכפוף לתקציב  .2.7.5

 .עליו יסכימו הצדדים ושני המנהל הוועד י"ע שיוצע אחר נושא כל .2.7.6

 ובמועדים המפורטים להלן: הפחות, ם בשנה, לכל יפעמיעל הוועד המנהל להתכנס  .2.8

 . של אותה שנה קלנדרית נובמברחודש לא יאוחר מסוף ו לאחר פתיחת שנת הלימודים ישיבה ראשונה:

 שלאחר הישיבה הראשונה. מאיישיבה שנייה: לא יאוחר מסוף חודש 

 לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי. שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כינוסים נוספים בהתאם רשותה

 פדגוגיה: .3

 בהתאם החינוך ויבוצעו משרד בפיקוח המפעיל בידי נתונים יהיו ס"ביה של הפדגוגיים וההנחיה הליווי .3.1
 .החינוך משרד להנחיות

 הציונים, רמת עדכנית לגבי מצב תמונת שייתן הספר בית לגבי שנתי סיכום ח"דו שנה כל לקבל זכאית הרשות .3.2
 כאמור ח"דו להמציא מתחייב המפעיל  .קודמות לשנים השוואה ח"דו לרבות ס"ביה רמת של פדגוגית והערכה

 . הרשותיום מתום שנה"ל, ללא צורך בפנייה ו/או בדרישת  30 בתוך

יום לפני תחילת הלימודים. התכנית  90המפעיל יכין תכנית עבודה רב שנתית לבקשת הוועד המנהל, לפחות  .3.3
תכלול מטרות ויעדים פדגוגיים אותם מבקש המפעיל להשיג והאמצעיים אותם הוא מקצה לשם השגתם.  

 לשנה לבקשת הוועד המנהל.התכנית תעודכן משנה 

 במלואם יועברו והשעות התקנים  .מ"השכל במסגרת המפעיל י"ע יקבעו ס"בביה אדם -כח ותקני שעות קצובת .3.4
 .לייעודם בהתאם ס,"ביה להפעלת

 ס"בביה ללימודים הרשותשיפוט   שבתחום התלמידים את להפנות מנת על הניתן ככל לעשות מתחייבת הרשות .3.5
 לא התלמיד י"ע המבוקשת שהמגמה ורק במקרה אך השיפוט לתחום מחוץ לימודים ולאשר זה הסכם נשוא

 .בו נלמדת

המנהל ובכפוף לקבלת תקציב  הוועד להחלטות בהתאם מגמות תפתחנה ס"בביה לדאוג, כי מתחייב המפעיל .3.6
 ממשרד החינוך או ממקורות המפעיל.

 בתחומי עצמית והשתלמויות להעשרה קורסים של ברח ממגוון ייהנו הספר בית מורי כי ידאג בנוסף, המפעיל .3.7
 .חשיבה ותכנון צוותי גיבוש ידי על חדשניות תכניות ובפיתוח הפדגוגיה
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 מבנים: .4

 ם בית הספר:והמקרקעין שבמתח המבנים כי מצהירה, הרשות .4.1

 

 חלקה תת  חלקה  גוש כתובת שם בית הספר  מס"ד

מקיף דתי עזתה  1

 בנות )נריה בנות(

החינוך קרית 

 שדות נגב

39876 5,4,19 - 

תיכון ישיבתי נריה  2

 בנים

קרית החינוך 

 שדות נגב

39876 9,18 - 

צבייה אולפנת  3

 שדות נגב

קרית החינוך 

 שדות נגב

39876 6 - 

 

באופן  למפעיל אלו במבנים והחזקה השימוש את להעמיד והיא מסכימה והבלעדית המלאה בבעלותההינם 
, בכפוף לאמור במכרז, בחוזה ההתקשרות, רשותבית הספר ב של ותפעולו קיומו לצורך תמורהוללא  בלעדי

 .ובנספחים להם

מוסכם ומובהר בזאת, כי המפעיל יהיה בחזקת בר רשות ויורשה להשתמש במבנים לצורך קיום התחייבויותיו  .4.2
 עפ"י הסכם זה.

 על ההכשרה ופעילויות ס"ביה ורך הפעלתלצ תמורה ללא המפעיל לרשות יעמדו הספר בית מתקני כי מוסכם .4.3
 זה. הסכם פי

 :תחזוקה .5

 אך, שהוא סוג מכל והחיובים ההיטלים, האגרות ,לרבות. חוק פי על יתבצעו ס"ביה על החלים המסים תשלום .5.1

למעט עניין הארנונה ימשיך הפטור לאורך כל תקופת ההסכם , היינו המפעיל יהיה פטור מלא מתשלום ארנונה 
עירונית כל עוד הוא מפעיל את ביה"ס. זאת כל עוד לא ישתנה החוק ביחס לתשלומים החלים על מתן פטור 

ן(. ככל שיהיה שינוי כלשהו ומיסי הממשלה )פיטורי  הרשותמתשלומי ארנונה לבתי ספר בהתאם לפקודת מיסי  
 באפשרות מתן הפטור, תשולם הארנונה על חשבונו של המפעיל. 

תעביר ו/או תרשום את  הרשותו הספר בית במבני השימוש בגין והמים החשמל לתשלומי אחראי יהא המפעיל .5.2
שלם ולפרוע מוני החשמל ו/או המים על שם המפעיל, והמפעיל מתחייב לא להעביר את המונים על שם צד ג' ול

 את כל תשלומי החשמל והמים כסדרם. 

 לצורך החינוך משרד דרישות בכל לעמידתם אחראי ויהא ס"ביה מבני ותקינות לשלמות אחראי יהא המפעיל .5.3
 .ס"ביה להפעלת הרלוונטיים האישורים כל את לקבל המפעיל על .כך

 הגורמים  עם מראש בתיאום, חשבונו ועל המפעיל י"ע יבוצעו ס"בביה מאושרים ושיפוצים הצטיידות ביצוע .5.4
למען הסר ספק, כל השקעה בציוד מעבר לתקציב שמגיע ממשרד   .המאושר לתקציב  ובכפוף,  רשותב  המוסמכים

 החינוך שייכת למפעיל והוא יהיה רשאי לקחת את הציוד עם סיום ההתקשרות.

 ס"לביה לאפשר תפעל הרשות – בלבד הרשות של דעת לשיקול ובהתאם הרשות מאת אישורים לקבלת בכפוף .5.5
 .ספרית-הבית והפעילות הלימודים תתכני קיום לצורך הנדרשים עירוניים במתקנים להשתמש
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המפעיל מתחייב כי  .הקובע מהמועד החל ,הספר בית של שוטפת לתחזוקה , חשבונו על לדאוג מתחייב המפעיל .5.6
בכל תחילת שנה בתי הספר יהיו ברמת תחזוקה נאותה וראויה לתחילת הלימודים וכל שיפוץ שיידרש יבוצע על 

 חשבון המפעיל.

ו/או כל   ס"ביה של, מים  חשמל ,תחזוקה אינטרנט,   , טלפוןון, גינון,  הניקי הוצאות בכל לשאת מתחייב המפעיל .5.7
 .הוצאה אחרת הנדרשת להפעלת המוסד החינוכי

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע תחזוקה של תחומים מסויימים בבתי הספר, ברכוש אשר הינו   רשותה .5.8
תופחת עלות התחזוקה שלפי סעיף זה מן התשלומים להם זכאי בית הספר   -כאמור  רשות. פעלה הרשותרכוש ה

 שרות.על פי הסכם ההתק רשותמה

 

 :תקציב .6

 . שוטף תקציבמ מורכב יהא ס"ביה תקציב .6.1

 .ס"ביה של התקין בתפעולו הכרוכות ההוצאות כל את יכלול השוטף התקציב .6.2

 כמו כן יכלול התקציב התייחסות לנושאים הבאים: .6.3

 ."סביה לצרכי הצטיידות תקציב .6.3.1

 "סביה לצרכי שיפוצים תקציב .6.3.2

 .המנהל לוועד יוגש אשר ס"לביה מסכם שנתי תקציב ביצוע ח"דו יערוך המפעיל .6.4

"ס לביה המגיעות ההקצבות כל את להעביר כדי החינוך משרד י"ע הנדרשים הסדורים לביצוע יפעלו הצדדים .6.5
 (. החינוך משרד מבחינת אפשרי שהדבר ככל)  למפעיל ישירות החינוך ממשרד

 "(:הקבוע"למועד  שקדמה לתקופה)בנוגע  התחשבנות .7

 בין הצדדים כי המפעיל יהיה אחראי לניהול הכספי של בית הספר החל מ"המועד הקובע".  מוסכם

על כל דרישה ו/או תביעה לזכויות כלשהן ומכוח כל דין של עובדים ו/או נותני  , ככל שיוודע לה הדבר, תודיע למפעיל הרשות

בעלות אחרת  שימשהשעד "המועד הקובע", בה שירותים ו/או ספקים ו/או תביעות אחרות המתייחסות לבתי הספר, לתקופה 

  בתשלומם.  עם זאת יודגש כי הרשות אינה הגורם האחראי לפערים, ולא תישא יחד כמפעיל המוסד. 

 

 "(הקובע"המועד  שלאחר לתקופה)בנוגע  התחשבנות .8

  ;להלן כמפורט תבוצע הצדדים בין ההתחשבנות .א 

למפעיל, לאחר "המועד הקובע", את כל הכספים, אם יש כאלה, המצויים   להעביר  מתחייבת  הרשות (1)    

להעביר למפעיל את כל  הרשותבידה ושנתקבלו אצלה בקשר לחטיבה העליונה, כמו כן מתחייבת 

 .הכספים האחרים המיועדים לחטיבת הביניים

 או הספר בית ורעב ורק אך מיועדים המשולמים שהכספים יציין המשלם הגורם כי תדאג הרשות (2)    

 .יהיה כך כי יבטיח והמפעיל, אליו בקשר

להעביר לידי המפעיל, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, כל סכום ו/או  מתחייבת הרשות (3)    

מיטלטלין שיתקבלו אצלה מגורם כלשהו עבור בית הספר )למעט סכומים שלגביהם נקבע אחרת 

 .בהסכם זה( 
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בשם בית הספר בקשות לסיוע, מימון או הקצבות אשר ניתן להגישן רק באמצעות  תגיש הרשות (4)    

על כל מסמך  תחתום הרשותנייה למפעל הפיס, וזאת מיד לכשניתן יהיה להגישן. , למעט פהרשות

  אחר שיידרש לצורך קבלת סיוע, מימון או הקצבות. 

   בוטל.  (5)    

שייווצרו, אם יהיו כאלה, ישמשו להשקעה חוזרת לצורך פיתוח פרויקטים, השבחת הוראה  עודפים (6)    

 ספרית. -והצטיידות בית

 כוח אדם: .9

 המורים העובדים בבית הספר במועד החתימה על הסכם זה.  – "הוראה עובדי" .א

 סעיף זה אינו עוסק במורים המועסקים בבית הספר על ידי משרד החינוך ו/או במנהל בית הספר.  –הסר ספק  למען  

או המפעיל   הרשות, כי המפעיל יקלוט אליו עובדי הוראה ומנהל בבתי הספר אשר היו עובדי  מוסכם  (1) 
הקודם ערב תחילת העבודה על פי הסכם זה, וכל זאת מהיום הקובע תוך שמירה על תנאי העסקתם 

 וזכויותיהם כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה עם המפעיל הקודם

לא יקלוט עובד כלשהו אם הוא אינו עונה על כל הדרישות וההנחיות של משרד החינוך לפי   המפעיל (2) 
 י תקן מאושר. צורכי בית הספר ולפ

בית הספר יפעל על פי הכללים המקובלים אצל המפעיל. במקרה של מכרז למינוי מנהל,  מנהל (3) 
 יתבצעו הליכי המכרז ע"י המפעיל על פי הנוהל הקיים אצלו, ובהתאם להנחיות משרד החינוך. 

-מ יאוחר לא וזאת"( ההודעהתדאג להודיע לעובדי ההוראה, על חילופי מעבידים )להלן:" הרשות(         4)     

. כמו כן, תודיע החדש  המפעיל  עם  ההתקשרות  הסכם  חתימת  ממועד(  ימים  60)   ימים  חודשיים  וםת

 בדין תהיה והתפטרותםלמורים המועברים שהם רשאים להתפטר עקב חילופי מעבידים,  הרשות

 לפי 31/05/2020עד  ימים לאחר בחירת המפעיל או 10 להודיע על התפטרותםרשאים  והם מפוטר

 . 31/8/2020עובד ומעסיק יסתיימו ביום  ויחסי, מבניהם המאוחר

 בוטל  ( 5)   

 נמוכים"ח,  משה"י  ע  לתשלום  שאושרו  כפי,  אישיים  וגמולים  ותק  דרגה  בגין  נתוניו  אשר  הוראה  עובד (6)      

 אלה נתונים לעדכן הקובע מהמועד  יום 90 עד של אפשרות תינתן, בפועל לו המשולמים מהסכומים

, אחר  אישור  יתקבל  ולא  במידה"ח.  במשה  בהוראה  אדם  כוח  מגף  כנדרש  אישור  ולהמציא"ח,  במשה

 "ח. משה נתוני"פ ע ההעברה מיום למפרע המורה של שכרו ישולם

מהמועד הקובע, קבלת סגל חינוכי ועובדי מנהלה חדשים לעבודה בבית הספר תיעשה ע"י  החל (7)      

 המפעיל, בכפוף לדרישות המקצועיות של המפעיל, בשיתוף מנהל/ת בית הספר. 

 בגין עובדי הוראה הרשות תשלומי  ( 8)    

 כל להשלמתבפנייה למול המפעיל הקודם )ככל שהתקיימה החלפת בעלויות(  תסייע הרשות. א    

 המפעיל  ידי  על  לעבודה  שיקלטו  הוראה  עובדי  בגין  הניכויים  כל  ולהעברת  הסוציאליות  ההפרשות

 ביטוחי, השתלמות קרנות, פנסיה קרנות לרבות עליהם  החל דין כל מכוח הגמל קופות לכל

-ל עד וזאת, הקובע המועד שעד לתקופה(, יש)אם  חלהמ דמי וקרן"דפנה"  קרן, מנהלים

15.9.2020 . 

 עם זאת יודגש כי הרשות אינה הגורם האחראי לפערים, ולא תישא בתשלומם.  יחד     
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 החלק את למפעילבפנייה למול המפעיל הקודם )ככל שהתקיימה החלפת בעלויות( על מנת שזה יעביר  תסייע הרשותב. 

-ל עד וזאת, המפעיל אצל לעבודה שיקלטו ההוראה לעובדי שנתיים רב תשלומים בגין היחסי

15.9.2020 . 

 . צורהאו /ו אופן בשום יימצא אשר פער כלכי  העיריה אינה צד לתשלום  יודגש ספקהסר  למעןג. 

 

 ימי מחלה (9)   

מוסכם כי יתרת ימי מחלה שנצברה לזכותו של כל עובד הוראה מועבר בתקופת עבודתו בבית  א.    

בתקופת עבודתו אצל המפעיל כימי מחלה צבורה לתשלום, במקרה הספר תעמוד לזכותו גם 

 הצורך. 

 ככלתפעל  הרשותדי הוראה, וחישוב ימי מחלה צבורה יהיה כמקובל בהסכם הקיבוצי של עוב ב.    

את המפעיל בגין אותם ימי מחלה לתקופת עבודתו למול המפעיל הקודם על מנת שישפה  הניתן

 והיקף העסקתו בתקופה שקדמה למועד הקובע.

  עם זאת יודגש כי הרשות אינה הגורם האחראי לפערים, ולא תישא בתשלומם.  יחד     

תדאג להעביר למפעיל, עד למועד הקובע, רשימה מפורטת של שמות העובדים המועברים   הרשות ג.     

שלם למפעיל בגין הרשות תפעל למול המפעיל הקודם על מנת שיולצידם יתרות ימי המחלה. 

 ימים ממועד קבלת הדרישה מהמפעיל. 30ניצול ימי מחלה של עובד מועבר, כאמור לעיל, תוך 

 קופות גמל (10)   

להודיע לשלטונות המס ולכל קופות הגמל הרלבנטיות לרבות קרנות פנסיה, מתחייב  המפעיל א.    

ם יש( על חילופי המעבידים קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים, קרן "דפנה" וקרן דמי מחלה )א

 החל מ"המועד הקובע", וזאת בתוך שבועיים מ"המועד הקובע". 

יום מהמועד הקובע, אישורים על ביצוע כל  15תוך ב לרשותלהעביר המפעיל מתחייב ב.     

 ההתחייבויות על פי סעיף זה לעיל.

 . כלליב

ים נשוא הסכם זה עובדים ללא היתר )א( המפעיל מתחייב לא להעסיק לצורך ביצוע העבודה ו/או השירות
העסקה )עובדים זרים ו/או שוהים בלתי חוקיים וכו'(, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המפעיל 

 ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר.

א יקבל בגיר לעבודה במוסד )ב( המפעיל יפעל בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין הקובע ש"מעסיק ל
בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין 

 . 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

)ג( עובדים שיסיימו עבודתם מכל סיבה שהיא, בתקופת תוקפו של הסכם זה ואשר המפעיל יידרש לשלם להם  
המורים  ניעבודתם לפי דין ו/או פס"ד ו/או פסק בורר ו/או נהלים מקובלים בארגותשלומים שונים עם סיום 

ו/או החלטה שתאושר ע"י הוועד המנהל ו/או החלטה של ועדה פריטטית, תשולם היתרה מעבר לסכומים 
 שיעמדו לזכות העובדים )חלק המעביד( בקרן הגמלאות והחזרי הוועדה הפריטטית, מתוך תקציב בית הספר. 

 

 ה. מורי חטיבת הביניים
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מועסקים באותה מתכונת הקיימת כיום על ידי המשרד ומעמדם לא ( מורי חטיבת הביניים ימשיכו להיות 1) 
 ישונה מבחינת המפעיל. לא תהיה למפעיל השפעה או סמכות בנוגע להעסקתם או לפיטוריהם.

( אין בהסכם זה בכדי לפגום או לגרוע בזכויות שהיו למורי חטיבת הביניים ערב העברת המוסד לניהול של 2) 
 המפעיל. 

ת הביניים יוכלו להיות מועסקים בעבודת הוראה בתיכון )חטיבה עליונה( על פי צורכי בית ( מורים של חטיב3) 
 הספר בהתאם להסכמי שאילה והשאלה. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 
________________________________ 

 חתימה מטעמו ומורשה המציעחתימת 
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 לחוזה 2  נספח 

 בלבד( המפעילביצוע )למציע  ערבות נוסח 
 _______________________ : בנק

 
 _______________________ : סניף

 
 _______________________: הסניף כתובת

 
 ________________________: תאריך

 לכבוד
  מועצה אזורית שדות נגב רשות

 ד.נ נגב
 85200מיקוד 

  100ת.ד 
 

 לתקופת הביצועערבות בנקאית אוטונומית 

 

"( אנו המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
 :להלן(שקלים חדשים( מאה אלף  ₪  )במילים: 100,000ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

שתדרשו מאת  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הסכום הבסיסי"("
 . להפעלת בתי ספר במועצה אזורית שדות נגבהמציע בקשר להסכם שביניכם לבינו 

המתפרסם על ידי הלשכה  יהיה צמוד למדד תשומות הבניה, לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 )דהיינו, 2019שנת    נובמברלחודש   -15 המדד שפורסם בכאשר המדד הבסיסי הוא   המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('__נק

יהיה  "(המדד החדש" :על פי כתב ערבות זה )להלן שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
י נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיס גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

ם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכ
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,   1.11.2025ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
 כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.   ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -מטה לא יאוחר מ

 אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו (7

 בכבוד רב,        

 ___________________בנק 
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 לחוזה 3נספח 

 אישור עריכת ביטוחי המפעיל 

,  המפעיל ןהמפעיל לערוך ולקיים, על חשבו עלהמפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין, לגרוע מאחריות  מבלי .1
(,  ההסכם  תקופת  תום  לאחר  נוספות   שנתיים  למשך,  מקצועית  אחריות  ביטוח)ולעניין    ההסכםתקופת    כללמשך  

והמהווה חלק בלתי נפרד  ,א'3 כנספחזה  לנספחבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטיםאת הביטוחים 
העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו המפעיל" ביטוחי"ממנו )להלן: 

 בישראל. 

ונמסר לו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה לצורך ניהול ו/או הפעלת    רשותעל המפעיל לבטח את הציוד שבבעלות  ה .2
בתי הספר בביטוח מסוג "אש מורחב" לרבות  בגין נזקי אש, עשן, התפוצצות, נזקי מים והתבקעות צינורות, 

 בסכומי הביטוח מעת לעת.   רשותנזקי שוד ופריצה )על בסיס נזק ראשון(. על המפעיל להתעדכן מול ה
על פי שקול דעתה להורות למפעיל שלא לבטח את הציוד הנ"ל ולבטח אותו באמצעותה ו/או   הרשות רשאית

 באמצעות מי מטעמה.  

וכתנאי מתן השירותים , לפני תחילת הרשות להמציא לידי המפעיל על, הרשותצורך בכל דרישה מצד  ללא .3
 כשהוא חתום בידי מבטח או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, התקשרות מוקדם ל

 ,אישור עריכת ביטוח מעודכן הרשותידי ל להמציא המפעילעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, המפעיל
ו/או   נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  המפעילבגין חידוש תוקף ביטוחי 

 לעיל.   1בסעיף לתקופה נוספת כמפורט 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  המפעילכי מי מביטוחי  לרשות,יודיע  המפעילבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  המפעיללרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

המוטלת על  ,הינם בבחינת דרישה מזערית  המפעילבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי כי ג מובהר .4
ואין בה כדי לשחרר  ,ו/או על פי כל דיןלפי ההסכם  המפעיללגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי המפעיל

או מי  הרשותכל טענה כלפי לא תהיה  למפעילו ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המפעילאת 
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,הרשותמטעם 

ועל כאמור לעיל,    המפעילשיומצא על ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    תהא הזכות, אך לא החובה,  לרשות .5
 להתחייבויות   המפעילביטוחי  את  על מנת להתאים    ושיידרש  ,, התאמה או הרחבהתיקון  ,לבצע כל שינוי  המפעיל
 . על פי הסכם זה המפעיל

 הרשות אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל הרשותזכויות מוצהר ומוסכם כי  .6
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי המפעילביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  הרשותמי מטעם על או 

וזאת בין  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  המפעילהמוטלת על  ,ה שהיאהעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חוב
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנאם 

לרכוש או נזק  )לרבות אובדן תוצאתי(  אובדן    לכלמאחריות    הרשותואת הבאים מטעם    הרשותפוטר את    המפעיל .7
המשמש לבתי הספר ו/או ו/או  הרשותלחצרי  המפעילאו מי מטעם  המפעילאו ציוד כלשהו, המובא על ידי 

בגין אובדן ו/או נזק נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה למפעילולא תהיה לצורך מתן השירותים 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון., ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כאמור

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף  , המפעילשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ויתורוה ;הרשותוכלפי הבאים מטעם  הרשותכלפי 

 בזדון. 

הרשות מצהירה כי היא מבטחת את מבני בתי הספר בביטוח מסוג "אש מורחב". הביטוח יכלול ויתור על תחלוף   .9
 כלפי המפעיל, המורים ובעלי תפקידים מטעמו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

 ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןכם זה  לגרוע מכל הוראה מהוראות הס  מבלי .10
נאותות בהתאם המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי  המפעילעל , המפעילמשנה מטעם  ניקבלעל ידי 

 . לאופי והיקף ההתקשרות עמם
שירותים שניתנו לרבות שירותים במלואם, ביחס ל הרשות אחריות כלפי מוטלת ה   המפעילעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .11

,  בכתבמאת המפעיל  הרשותממועד בקשת ימים  10אלא אם חלפו  ,הביטוח במועד לא תהווה הפרה עריכת 
 הביטוח כאמור.עריכת להמצאת אישור 



  

 

 __________ : תאריך                 אישור עריכת הביטוח  -א'3ספח  נ                                               

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד המקוריות  בכפוף לתנאי הפוליסות    םבאישור זה הינ  יםהמפורט  יםהביטוח
 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 שוכר☐ 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים ☐

 נותן שירותים ☒ 

 קבלן ☐

  ______אחר: ☐

  שם: 

___________________ 

 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול  ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים  ☐

 ______אחר:  ☐

 שם:

 : מ.א שדות נגברשות

 

 כתובת: 

      

 : כתובת

 נגבקריית החינוך שדות 

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו

מועצה  רשותניהול והפעלת חטיבת ביניים וחטיבות עליונות בבתי ספר בתחום שיפוטה של 
 "( רשות)להלן: "ה  אזורית שדות נגב

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח

/ סכום  גבול האחריות
 ביטוח

 ☒    ₪☐ $  

  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☒

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

 :  רשותסכום ביטוח לציוד ה 

_________________ש"
 ח. 

סכום ביטוח לציוד 
 המבוטח: 

_________________ש"
 ח.  

 

 

 רכוש

 רכוש ☒
מסוג "אש 

 מורחב"

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☒

₪ למקרה  15,000,000 
  ולתקופת ביטוח

 צד ג'      

 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☐

 

₪ לעובד,  20,000,000
 למקרה ולתקופה

 מעבידים      

 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☒

 

ביטול חריג    
אחריות 

לעניין   מקצועית
 קי גוף נז

4.  
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  חתימה + חותמת המציע _________________________

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☐

 

 

          ת.רטרו: 
        

₪ למקרה  4,000,000
 ולתקופת ביטוח 

אחריות  
 מקצועית

5.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☒

 

 

          ת.רטרו: 
         

אחריות   
  המוצר

 

6.  

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי  ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    
  כאן

7.  

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי  ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    
  כאן

8.  

בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בתהפוליסה לא תבוטל  •
 האישור.

תהא בעלת הזכות לניהול מו"מ בקשר עם תגמולי ביטוח המגיעים לה בגין ציוד שבבעלותה והמצוי במבנה בית  רשותה •
 הספר. 

 ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


