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 זרזיר  המקומיתמועצה 

 18/2019מס'פומבי  מכרז

 
 

 כלליים:  תנאים 
 
 

להפעלה , ( מזמינה בזאת קבלת הצעות לניהול"המועצה" )להלן: זרזיר המקומית המועצה
סמכי המכרז )להלן במ רטותוהמפ, וההנחיות שותעל פי התנאים, הדרי הכל ;מח"טולאחזקת 

, שותעל פי התנאים, הדרי הכל"( זרזיר במועצה מקומית ט"מחהפעלת לניהול ול מכרז"
 על נספחיו, בפרט. לו בכלל, ובחוזה המצורףוההנחיות המפורטות במסמכי המכרז 

 
 נוסחהזוכה חוזה על פי ציע מן הבין המועצה לביייחתם  במכרז, יםקביעת הזוכ עם .1

סמכי ממתי נפרד החוזה שהעתקו מצורף בזאת כנספח י"ג למכרז זה, כחלק בל
 ("החוזה"המכרז )להלן: 

 

ורף למסמכי המכרז. לו המצוינים בחוזה המצההתקשרות המחייבים הינם א פרטי .2
 החוזה. בכל מקום בו תהא סתירה בין המכרז לבין החוזה, יגבר

 

על גבי חוזה ההתקשרות )לאחר  והחשב המלווה הגזבר, עצהוהמ חתימת ראש רק .3
 קבלת רשים וערבות הביצוע(, תחשב כנדישורים השיוגשו מטעם המציע הזוכה הא

 ההצעה על ידי המועצה. 
 

לות על מוסדות החינוך לידי הזוכה טעונה ומותנית להלן כי העברת הבע שדגיו .4
בקשות למשרד החינוך לצורך  שיהגלכי הזוכה במכרז יידרש באישור משרד החינוך ו

ר בזאת כי כל בהספק, יו קבלת אישור והכל בהתאם לנוהלי משרד החינוך. למען הסר
 ,ו לזוכהת הבעלות למציעים, ו/אעוד לא ניתן אישור משרד החינוך, לא תתבצע העבר

עולה של משרד לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד המועצה, בגין החלטה ו/או פ
 . ראמוהחינוך כ

  

מזכיר מסמכי המכרז הכוללים את חוזה ההתקשרות, ניתן לרכוש במשרדי  את .5
   0003₪,סכום של  תמורת, 16:00 – 08:00ת העבודה עצה, בשעומובניין הב המועצה

אשר לא יוחזרו בשום מקרה )באם תוגש הצעה  זרזיר לפקודת המועצה המקומית
 ובאם לא(.

 
, עצהמובניין הב מזכיר המועצהבמשרדי , לפני רכישתם, כרזי המבמסמכ לעיין ניתן

 . 16:00 – 08:00 עותהשה', בין  -בימים א'  16/12/2019' ב החל מיום
 בכתובתבאתר המועצה גם רכישתם, קודם ל, כרזלעיין במסמכי המ יהיה ניתן

artmentspde/zarzir.muni.il/he/http:/  . 

איברהים מר  מזכיר המועצהבקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות  לברורים
או בדוא"ל   052-5036125שמספרו בטלפון  המועצהין ינבב להייבא

ibrahim@zarzir.muni.il '15:00 -008:0ין השעות ה', ב -בימים א.  
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 :כי למען הסר ספק מובהר שוב,
 . במכרז להשתתפות סף תנאי ומהווה חובה הינה המציעים בסיור פותהשתת

לא יורשה להשתתף במכרז, , במלואו המציעים בסיור שתתףי אל אשר מציע
 .תיבדק ולא הסף על תיפסל הצעתו

מכי המכרז בעצמם. בהתאם, ת מסמציעים אשר רכשו א ז רקרבמכלהשתתף  רשאים
 הינה על שם מגיש ההצעה ועליו עצההמומ שהונפקה על המציע לוודא כי הקבלה

 לצרפה להצעתו. 
 

יהיה חייב להתחיל בביצוע פעולות נשוא המכרז ולקיים את  ,תתקבל שהצעתומציע  .6
 העבודה. תהתחל בצומסמכי המכרז, במועד הנקוב כל התחייבויותיו על פי 

 
 . בהתאם,להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז בעצמם רשאים .7

 ליוע לוודא כי הקבלה שהונפקה מהמועצה הינה על שם מגיש ההצעה ועמציל הע
יהיה חייב להתחיל בביצוע פעולות נשוא  ,תתקבל שהצעתולצרפה להצעתו. מציע 

ז, במועד הנקוב בצו התחלת רכי המכמסמ יל פקיים את כל התחייבויותיו עהמכרז ול
 העבודה.

 
-09:00, בין השעות 25/12/2019, 'ד וםתקיים בי. סיור מציעים למתן הבהרות יא

 הספר.  יתבמבנה המיועד לבבמועצה וימשיך  יחל. המפגש 10:30
במכרז, להשתתף . המעוניינים להשתתף, מוזמנים לדייק וחובה עליהם, כתנאי ב

 בסיור מתחילתו ועד לסופו. 
, 13:00ה  שע ,29/12/2019', איום מכתב, לא יאוחר בשאלות יש להגיש מראש ו .ג

  .15:00 -08:00ה', בין השעות  -בימים א' rami@rhochman.com  א"לבדו
 .7206100-052שמספרו בטלפון  תםולוודא קבל, בלבד Wordבפורמט 

 
ומהווה תנאי סף להשתתפות  החוב , היאלואומם בבמפגש המציעי ההשתתפות .8

 במכרז.
  

 

 
להכניס שינויים  עד האחרון להגשת ההצעות,עת, קודם למורשאית, בכל  העצהמו .9

המשתתפים. השינויים  שאלותנים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לותיקו
 ם שלתדיערז ויובאו, בכתב, ליור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכוהתיקונים כאמ

 המשתתפים באתר המועצה. כל 
 
 

י ף המסמכים ובין במכתב לוואז, בין בגוו במסמכי המכרעשוספת שייכל שינוי או ת .10
  עלולים לגרום לפסילת ההצעה.כאמור במסמכי המכרז,  או בכל אופן אחר שלא

 
ספק בקשר למובנו  אי התאמה במסמכי המכרז או מצא המציע סתירה, שגיאה או .11

 וןעד האחרומעד לשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב, ן כליעניהמדויק של 
 .להבהרהשאלות להגשת 

יע על כך לכל המשתתפים פגם כאמור, תודם קיים כי אמנ ,המועצה תמצאאם 
 .במכרז
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 .ז בדף זהבאחריות הרוכש להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכר .12
 

הודעה על  artmentspde/eh/.muni.ilhttp://zarzirככל שפורסמה באתר האינטרנט  .13
קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע 

בבקשה לקבלת מסמך  ibrahim@zarzir.muni.ilבדוא"ל  למזכיר המועצה לפנות 
יומו צוין סמך הבהרות שקמ לא קיבל מציע לא יישמע בטענה כי .האמור ההבהרות

 .טרנטר האינבאת
 

 המועצה מלבד אחר גורם ע״י או/ו בע״פ שניתנו הסברים או הבהרות, פירושים כל .14
 המועצה כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען. עצהוהמ את יחייבו לא מטעמו מי או/ו

 רק. פה-בעל במכרז למשתתפים שיינתנו, הסבר או/ו פרוש לכל אחראית אינה
 את יחייבו"( הבהרות מסמכי: "להלן) בכתב שנמסרו םיקוניות ובותשת ,שינויים
 המכרז מסמכי ובין ההבהרות במסמכי האמור בין, סתירה של מקרה בכל. המועצה
 ההבהרות מסמכי בין סתירה של במקרה. ההבהרות במסמכי האמור יגבר ,יםהמקורי

 .יותר המאוחרת בהבהרה האמור יגבר, עצמם ובין
 

 לערוך רשאי המציע אין. המכרז מסמכי את לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק ראסו .15
 ממנו הנדרשים הפרטים השלמת למעט) המכרז במסמכי, שהוא וסוג מין מכל, שינוי

 ע״י הוכן אשר, המכרז מסמכי של הנוסח הצדדים את יחייב מקרה לבכ (.בהצעתו
 לא צהוהמוע יעצמה י"ע םיינושי נערכו בו במקרה גם, למציעים שנמסר וכפי המועצה

 .שבוצעו לשינויים העירה
 

, המכרז למסמכי ביחס המציע ידי על שייעשו הסתייגות או תוספת, שינוי כל לעניין .16
, רשאית המועצה תהא, אחרת בדרך ובין לוואי ךסמבמ בין המסמכים בגוף בין

 :הבאות מהדרכים יותר או באחת לפעול, בנדון המוחלט דעתה לשיקול בהתאם
 

 ;המציע של הצעתו את חותדל או לפסול 16.1
 ;כלל השינויים בה נעשו לא כאילו המציע הצעת את לראות 16.2
 .שנעשה השינוי בעניין המציע מן הבהרות לדרוש 16.3

 
י אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל ה על פאלמה מיבחתעל המציע לחתום,  .17

י מכף ממסל דת כמקום שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הספק" וכן בתחתי
 .ן הכללוצא מללא י המכרז

 
העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד, כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות  .18

ז או חלק מהם, עלולה רכי המכמסמשתי חתימות, העדר חותמת ברורה וכו', על 
 לגרום לפסילת ההצעה.

 
ע לפגו בליומ כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז .19

, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות לעיל האמורבכלליות 
ציע מל השיש לצרפם להצעה וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו ע

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא  ,בד. למען הסר ספק מובהר בזהלב
היה המציע א י, לםהלק מכל חו א ותיםירהש ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את

זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין 
 השתתפותו במכרז.

http://zarzir.muni.il/he/departments
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רז. את ההצעות יש להגיש על פי ההנחיות במכין צומכ בית הספרליגיש הצעתו  המציע .20
בסדר ה והמפורטות בכתב מכרז זה, לרבות גוף ההצעה, הנספחים, חוזה ההפעל

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ת זרזירומיהמקה מועצ. הןויהמצ
במלואה או בחלקה, או כל הצעה שהיא. כמו כן, המועצה  שומרת לעצמה את הזכות 

 בין מספר מציעים. רותיםקטין את היקף השירותים ו/או לפצל את השילהו ל איגדלה
 

מכי את כל מסהמכילים עתק( וה)מקור ם ים זהי( עותק2ההצעות יש להגיש בשני ) את .21
המכרז שהם חתומים על ידי מורשי חתימה וחותמת המציע בכל עמוד, במעטפה 

 סגורה לתיבת המכרזים במועצה. 
 

ולא יאוחר מהשעה  2020/1/6ב', ידנית בלבד עד ליום  רהבמסי שגיהמעטפה יש לה את .22
 . העצרדי המושמ)להלן: "היום הקובע"(, לתיבת המכרזים הנמצאת ב 13:00

 
 לא תתקבל. 0031:לאחר השעה גש שתו הצעה

 
 

ביותר או כל  הטובה/מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה המקומית זרזירמועצה ה אין .23
 הצעה אחרת שהיא.

 
 ,בברכה                                                                                                      
 

 המועצה אשר -ברימזא אמיר
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 זרזיר המקומית  ועצהמה

   18/2019  מס'פומבי  מכרז

 
 הצעות  הזמנה להציע 

 
 

 
הצעות לניהול,   להציעת נה בזא( מזמי"המועצה" :ןהל)להמקומית זרזירהמועצה  .1

, שותעל פי התנאים, הדרי הכל ,ט במועצה המקומית זרזיר"מח להפעלה ולאחזקת
 על נספחיו, בפרט. לו ובחוזה המצורף בכלל  כרזסמכי הממטות בורהמפחיות וההנ

  
 :הספר יתבעל  פרטים .2

 ומח.בית ספר צ 2.1
 י"ב -כיתות ט 2.2
 כבת גילשכיתות ב 3 2.3
 כיתות בס"ה. 12 2.4

שלעיל  מח"טה המוסדבמכרז יהיה להפעיל, לנהל ולתחזק את  הזוכה עיהמצ על .3
משרד  כלו/או ד הפנים שרנוך, מחי, הוראות נוהלי משרד הדיןבהתאם להוראות כל 

 ות מכרז זה. נטי אחר, ובהתאם להוראממשלתי רלוו
 
 וסיומה 1.9.2020שתחילתה ביום  שנים,)חמש(  5בת הינו לתקופה קצובה  החוזה .4

למועצה נתונה האופציה לחדש את תקופת )להלן "תקופת החוזה"(.  31/8/2024 םיוב
 ימוד.ת לשנו  (חמש) 5 בת פתנוס הפ, לתקוההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 
לה לתוקף הוא קבלת אישור משרד החינוך להעברת מתלה לכניסת הסכם ההפע תנאי .5

ך לא ישור משרד החינוככל שלא יתקבל א .וומתן רישיון להפעלת המח"טהבעלות על 
  .המועצהנגד בעניין תהא לזוכה כל טענה או דרישה 

 
 :להשתתפות במכרז סף תנאי .6

 

ים במועד הגשת ההצעות, חינוך, העומדתות רש / זה גופיםז במכרתתף להש רשאים
 בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 

ה ראל בעת הגשת ההצעשבישראל, הרשום כדין בי פעילהמציע הוא תאגיד   6.1
 ז.למכר

למציע אישורים נדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  6.2
 . 1976 -( התשל"וום חובות מסחשבונות ותשל

לפחות שני מוסדות חינוך המציע הפעיל שנות הלימודים האחרונות  תיבש 6.3

שבשניהם לרבות מח"ט, ראל, בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת יש

יחד התחנכו מדי שנת לימודים לפחות מספר התלמידים שידוע במועד פרסום 

פעיל , המציע הופיןיללח .רזמכה הספר נשוא יתהמכרז כי הם צפויים ללמוד בב

 בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שבו  מח"טשנות הלימודים האחרונות  בחמש
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למידים דומה לזה שצפוי ללמוד בבתי הספר נשואי התחנכו בממוצע מספר ת         

 המכרז.

על ניסיונו. המציע יציג  על המציע לצרף להצעתו מסמכים והמלצות המעידים)         
הטלפון שלהם.  ומספרי , שם, תפקידםיעל המצליץ עולתם להמיכי קשר שבאנש

יצרו קשר מועצה הצגתם תחשב כהסכמה מפורשת מטעם המציע לכך שנציגי ה
 . (עלו של המציעהמלצות על פו עם הגורמים לקבלת

ך / אחר )נא לפרט( והמציע המציא אישור רו"ח / עו"ד על היותו גוף / רשת חינ   6.5
או מוסד חינוכי אחד האחרונות השנים ( 5מש )( מתוך ח2) יםתישנון של בעל ניסי

בניהול ובהפעלת מוסדות חינוך על ( השנים האחרונות, 5( במשך חמש )1)
₪ לפחות, לא כולל  20,000,000כספי של קף בהיזור כספי חמבעל יסודיים, 

יל לחילופין, המציע הפע ל שנה.כמע"מ לשנה. יש לפרט את ההיקף הכספי ב
אחד  טומח"סד חינוך בחטיבה העליונה מו נותואחרות הלימודים השנבחמש 

התחנכו בממוצע סך תלמידים דומה לזה בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שבו 
הכספיים ד בתנאים , וכן עומ18/2019 נשוא מכרז בית הספרבשצפויים ללמוד 

   .6.5מפורט בסעיף כ

ן ובמיזם גורלוונטיים בארה התפקידיםהמציע ימלא את פרטיהם של בעלי   6.6
על המציע לצרף את קורות  בנספח ז'.הנוכחי בהתאם לטבלאות הרשומות 

         נים בטבלאות, תוך ים המצויהרלוונטי התפקידיםהחיים של כל בעלי 
ות חינוך על יסודיים. כהתייחסות להשכלתם, שנות הלימוד וניסיונם בניהול מער

להיות  ח ז' עשוייםספהרשומים בנ יםידעלי התפקהמציע מסכים בזאת כי ב
מוזמנים לראיון אישי, שיהווה משקל בבחינת התאמת המציע לניהול והפעלת 

 .(הספר בית

קהילתית שעל פיה יפעיל את -החינוכיתאת תפישת העולם  בכתב יגיש יעמצה    6.7
ך ערכי, כל זאת תו-פולי ובתחום החברתיי, בתחום הטידבתחום הלימו המח"ט
 :לדגשים הבאים ותהתייחס

 המקומיתהמועצה חזון הנחיות משרד החינוך וספר יפעל ברוח ה יתב  6.7.1
 . ךתוך מתן ביטוי ודגש לייחודיות פורצת דר ,חינוכית חדשנותב

 ים להלן:ון המועצה מפורטנות חזעקרו 6.7.1.1

העתיד, בסביבה  רויצירתיות בחינוך דו חדשנות 6.7.1.1.1
 .ת המתחדשת ומשתנה תדירידינאמ

 וק.רחלמידה מוגית וולטכנ ותשנחד 6.7.1.1.2
 של מגמות וטכנולוגיות עתידיות. שילוב 6.7.1.1.3
 פרויקטים. מבוססת למידה 6.7.1.1.4
 שיתופית במודלים שונים. למידה 6.7.1.1.5
 חרותי.בעולם תמעמיקה ליזמות והתנהלות  הכשרה 6.7.1.1.6
 .קהילתי-ספרימחקר בית  מרכז 6.7.1.1.7
 .'אמתי'התמחות בעולם העבודה ה למידת 6.7.1.1.8
 ירה והגמישותבחה עקרון 6.7.1.1.9

 
 אר:השתדגיש, בין  תכיער-יתנוכהחי הפעילות 6.7.2

 ותכניות לצמצום פערים לימודיים וחינוכיים. גישות 6.7.2.1
, גישות ותכניות לפיתוח מצוינות בקרב התלמידים 6.7.2.2

 .יכוןבדגש על אוכלוסיות בס
 .נותמגוו כלוסיותתכניות מוכחות לטיפול באו 6.7.2.3
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בית  ביןי ברצפים החינוכיים ובמעברים חינוכ טיפול 6.7.2.4
ולהידוק  טהמח" וךתבו מח"טהיסודיים ל הספר

ת הגיל ושעות החינוכי לאורך כל שכבו צףוהר הזיקה
 לרבות תנועות וארגוני נוער. ,היממה

 לגיוון מגמות הלימוד. תכנית 6.7.2.5
-יחברת-ותכניות לפיתוח התחום הקהילתי גישות 6.7.2.6

 ערכי.
 לקהילה. הזדמנויות לתרומה מתן 6.7.2.7

 
 להלן: םימפורטגעות למח"ט המטרות החינוך הנוספר יפעל ברוח ה יתב 6.7.3

 

 12החינוך וסיום  ידים ממערכתת נשירת תלמיעמנ 6.7.3.1

 שנות לימוד.

לאת תחושת המסוגלות חיזוק הדימוי העצמי והע 6.7.3.2

 האישית.

ה חברתית שהקניית תעודה משמעותית כחלק מתפי 6.7.3.3

 ותעסוקתית:

 לקבלה למכללה עמידה בתנאי הסף 6.7.3.3.1

לתעודת טכנאי טכנולוגית ללימודי המשך 

 הנדסאי.  ו/או

 רות.ודת בגת לתעואזכ  2.3.3.6.7

מכה טכנולוגית / הסזכאות לתעודה  .36.7.3.3

 מקצועית.

לקהילה: העמקת תחושת המחויבות והחיבור תרומה  6.7.3.4

לקהילה, מתוך הנחה שתלמיד שמקבל מסוגל גם 

 לתרום מעצמו לקהילה.

ניעות חברתית: הכנה לשירות צבאי/ שירות לאומי  6.7.3.5

התעסוקה או שירות אזרחי , השתלבות בעולם 

 .אקדמיה וה

תות ט'( במגמה ערים לימודיים )לתלמידי כית פשלמה 6.7.3.6

 פשר את ההזדמנות לשילובם בחינוך העל יסודי .לא

  
 וגומלין מקיפים ומשמעותיים עם סביבת קשרי הספר יקיים בית 6.7.4

ת בית הספר יבבסב, לרבות יישום תפישה הרואה הקרובה והרחוקה
, חינוךהקדמיה, האוקים עם מרחב חינוכי המקיים קשרים הד כולה,
 "ל.בחורץ ו, באבאזור, סקים והתעשייהבות, הפנאי, הבריאות, העהתר

 
 .והחברתיים, הערכיים האקדמיים הישגיםה משמעותי של שיפור 6.7.5

 

הוסיף ולפרט רשאי ל מודגש: הסוגיות שלעיל הינן סוגיות מרכזיות אולם המציע 6.8
 המח"ט לתפעה הן בבסיסשר לדעתו עשוי לתרום לקידום המטרות שכל נושא א

מסבירים  מרים ומצגות אשר תומכים,כאמור לעיל, וכן לצרף חו העצומב
 ומפרטים נושאים אלו.
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מכלול השירותים הנוספים שהוא את הצעת המחיר לעל המציע לצרף להצעתו  6.9
עפ"י נוהלי משרד החינוך ושל משרדי  לתקן שבו הוא מחויב רמעבבצע מתחייב ל

 :םם הבאיבתחומי ות, לרבייםהממשלה הרלוונט

 תוכניות פדגוגיות  6.9.1

   .ותנאים פיסיים , תחזוקההשקעות כספיות בפיתוח תשתיות 6.9.2

 חלוקה והתוכניות שייושמו יקבעו בשיתוף הוועד המנהל. ה

במלואם במשך כל תקופת וספים שהציע שירותים הנב לבצע את החייע מתהמצי               
 עיף.  ס כום הכללי בכלסבע לנקוב . על המציההפעלה

וצע על ידי המציע יפרט המציע מתי והיכן הציע רות נוסף המביחס לכל שי        
והיתרונות שהופקו  םההישגישירותים אלו בחמש השנים האחרונות, ומה היו 

 מוצעים אלה. ירותיםכתוצאה מש

 רזתו במכהשתתפוהצעתו/להבטחת ציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, המ 6.10 
 . מועצהבמועד, שיקבע לכך על ידי ה הזחתימתו על החוו

צמודה למדד  מותניתהערבות הבנקאית, תהא ערבות אוטונומית ובלתי               
קודת לפ ם חדשים(אלף שקלי םשלושי) ₪   30,000של בסךהמחירים לצרכן 

ת כ"נוסח ערבולמסמכי המכרז  כנספח ב'המצורף  המדויקבנוסח המועצה 
שתעמוד "(, להבטחת הצעהבנקאית  ערבותן: "הלל)הבטחת הצעה" ל בנקאית

 30.9.2020בתוקפה עד ליום 

לא  שונה מהמצורף למסמכי המכרזאו בנוסח בות אחרת ער או רטיותהמחאות פ              
  תתקבלנה.

כבו, על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתע              
עמוד א יול צה. מציע שיידרש לעשות כןעשל המו בהתאם לדרישתהת וזא

 תיחשב הצעתו כפסולה, במידה ותוקף הערבות יפוג. בדרישה זו,

  .תהערבות הבנקאילו תוחזר  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה              

ות שרוזה ההתקמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה למועצה את ח               
סמכים אותם יש להמציא וראות מכרז זה, בצירוף כל המהעל פי  כשהוא חתום

והמחאות בגין מלוא  חוזה ההתקשרות, לרבות ערבויות, אישורי ביטוח יחד עם
שייקבע על ידי המועצה,  דבחוזה ההתקשרות, במועסכום התמורה כמפורט 

שהפקיד  ת,ת הבנקאיתהא המועצה רשאית, בין היתר, לחלט את סכום הערבו
 ה.לטובת

 .ורכול אלכ השתתף בסיור מציעיםהמציע  6.11

 . רכש את מסמכי המכרזהמציע  6.12

ם במכרז זה ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים עיעמד בכל תנאי הסך המופיהמציע  6.12
  מכרז.הרלוונטי ל
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 להלן רשימת המסמכים הנדרשים למכרז ומהווים תנאי להגשת ההצעה: 

 כי מכרז.סמרכישת מ יןבג קבלה .1
 רישום תאגיד. תתעוד .2
 ן(.תאגיד )תזכיר ותקנומסמכי התאגדות של ה .3
תחייב בשם התאגיד עבור העו"ד בדבר מורשי חתימה המורשים ל אישור .4

 ה.נשוא מכרז ז
מידע עדכנית מרשם החברות או תמצית מידע עדכנית מרשם  תמצית .5

 העמותות.
 עוסק מורשה.תעודת  / מלכ"ר אישור .6
 .עדכני. ניהול תקין ראישו יגלהצ עמותה יש נוציע היהמו במידה .7
 ניהול ספרים. אישור .8
 ניכוי מס במקור. אישור .9
 .2018 -ו 2017, 2016נים שחות כספיים מבוקרים ל"דו .10
בהן הוא מספק שירותים  אנשי קשר של המציע ברשויות השונות פרוט .11

 כיום.
 ע,נהל המוצ, ובכלל זה המחיים של בעלי התפקידים הרלוונטיים קורות .12

 .ח המוצע קהמפ
ניהול והפעלת והפעלת  בניהול ציעסיונו של המהמעידות על ני המלצות .13

 אחרות. תברשויו יסודיים-ספר על בית
ספר  ביתבהפעלת שני  רו"ח/עו"ד על היותו המציע בעל ניסיון אישור .14

)או בית ספר אחד בחמש השנים  לרבות מח"טבשנתיים האחרונות 
האחרונות  (5ש השנים )( מתוך חמ2) םיישנתשל  ןסיויהאחרונות( וכן נ

, לרבות מח"ט, יסודיים-פר עלס ביתפעלת ניהול והלת פעבניהול ובה
 כולל מע"מ לשנה. לא , ת₪ לפחו 20,000,000בהיקף כספי של 

ספר במגזר הערבי במשך חמש  ביתהגופים עבורם הפעיל המציע  אישור .15
 .(החינוךד עלה ממשרמדובר ברישיונות הפ) ( השנים האחרונות5)

 ה המועצה. רסמת ותשובות לשאלות שפסיור מציעים והודעו וקולפרוט .16
 פרטי המציע ומורשה חתימה -א' נספח .17
 טחת הצעההבלבנקאית  ערבות נוסח -ב' נספח .18
 הצהרת משתתף -ג' נספח .19
 ניסיון המציע -ד' נספח .20
 איכותו המקצועית של המציע -ה' נספח .21
 הצעת מחיר והשקעות  -ו' נספח .22
 דיםת בעלי תפקיבלט -ז' נספח .23
מוסדות מין ב ת העסקת עברייניעל מניעוהתחייבות  הצהרה -ח' נספח .24

 חינוך
עסקת עובדים זרים ושכר התצהיר על העדר הרשעות בגין  -ט' נספח .25

 מינימום.
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה וחבר מועצה. -י' נספח .26
 מה קלון.ע רשעה שישתצהיר בדבר העדר כתב אישום בגין ה -י"א נספח .27
 יטוח.מסמכי ב -י"ב נספח .28
 לות.ברת בערות והעוזה התקשח -י"ג נספח .29
 דרוג ההצעותמחוון  -י"ד נספח .30
 למחווןכזת למילוי, בכפוף וטבלה מר -נספח ט"ו .31
  החוזהנוסח ערבות לביצוע  -"זטנספח  .32
  מכרז לשלם שכר כדיןהתחייבות זוכה ב -זי"נספח  .33
 ביתנתי לות הרב שהשקע קף"הירז לכמהתחייבות זוכה ב -חי"נספח  .34

 "הספר
 מח"ט להפעלה ולאחזקת ,יהולז לנלמכרסכמתי לו"ז  -טי"נספח  .35
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 מרכזי חינוך טכנולוגי -כנספח  .36
 מ.מ. זרזיר 5.6.2019סיכום הוועדה העליונה מיום  -כ"א נספח .37

ש לשם הוכחת תנאי הסף והנדרש במכרז זה, בין דרישור אחר נאוכל מסמך/
 .עממשתבין בורט ושנכתב במפ

 
 

פק, כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים ן הסר סלמע  6.13
הרלוונטיים  ובחוזר משרד הפנים מסמכי המכרזוהדרישות המפורטים ב

אחר כלשהו. עוד  משפטיחייב שיתקיימו במציע עצמו, ולא בגוף  זה,למכרז 
 תר.יום או יעיהצעה אחת המוגשת על ידי שני מצ שיובהר, שאין להגי

 

 רז: מכה הוצאות .7
 

שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז מין וסוג ת המכרז מכל כל הוצאו 7.1
 ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המשתתף.

 

 :צעההה תוקף .8
 

( חודשים, מהיום שנקבע כמועד 3הצעת המציע תהיה בתוקף עד למועד שלושה ) 8.1
 ירת ההצעות במכרז.סהאחרון למ

דשיים נוספים ההצעה עד לחו כת תוקףאת האר לדרוש יתרשא התהיהמועצה   8.2
 ( ימים לפני המועד הקובע.7כתב למשתתף שבעה )בהודעה ב

 

 זכויות: שמירת .9
 

משתתפים במכרז לא יהיו . הות למועצהמסמכי המכרז שמורזכויות בכל ה 9.1
לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז  ארשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אל

 ה.ז

את תנאי  ,ם שהצעתו/ם תקבע כזוכהוף על המשתתף/יית לאכיה זכאעצה  תהמוה 9.2
 הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

 

 הגשת ההצעות: אופן .10
 

ה את כל מסמכי המכרז עם הנספחים וההמלצות כרז יגיש למועצהמציע במ  10.1
 בשני העתקים, במעטפה סגורה היטב.

 מעטפה.מציע על גבי החר על זיהוי הא כל סימן המציע לא יציין את שמו או   10.2

 יההצעה תחתם על יד .על כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז על המציע לחתום   10.3
ההצעה  ותמת המציע על כל עמוד.המציע בתוספת ח מורשי החתימה של

 מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת המציע על כל עמוד. יתחתם על יד
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 הכוללים  ,ל המקור(ק )צילום שמקור והעת –ד לבפעמים ב ההצעה תוגש  10.4
 של מסמכי המכרז, הנספחים והאישורים(. עותקים 

לאחזקה  לניהול כרזמ 18/2019 מספר יפומב בי המעטפה "מכרזיש לציין על ג   10.5
 ". זרזיר המקומיתבמועצה  מח"טולהפעלת 

בין  חתםשיי ת,ההתקשרו הצעת המציע במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה   10.6
 ועצה.מבמכרז לבין ה וכהזה

ידנית  כנסההצעה, תו מעטפת ההצעה, המכילה את כל המסמכים כאמור ואת   10.7
עד למועד האחרון להגשת הצעות. , המצויה במשרדי המועצה תיבת המכרזיםל

רך אחרת. הצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל בדואר או בכל ד אין לשלוח הצעות
 .לא תתקבל

הצעת המחיר  טפה סגורה ונפרדת.עת מחיר תוגשנה במוהצער לעיל, מוכא  10.8
 .תיפתח ותירשם בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות

 

כתב כי הסכימה לקבל את הצעתו באותם המועצה למציע ב כל עוד לא אישרה 10.9
ממשתתפי  יועצה את ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת מתנאים בהם תאשר המ

 צה.ועאת המיב המכרז בכדי לחי

בין בגוף המסמכים ובין במכתב שו במסמכי המכרז, ענוי או תוספת שיישיכל  10.10
, עלולים לגרום לפסילת לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז
           רטן בדף נפרד שיצורף ההצעה. היו למציע הערות או הסתייגויות, עליו לפ

מו, אם הצעתו עצתו הדף ר, באוהילהב חובהלהצעתו ובמקרה כזה חלה עליו 
           הערותיו או הסתייגויותיו או חלק מהן. לא עשה כן גם אם לא יתקבלו  התקפ

            ת המציע הצעה מסויגת ולפסול את ועצה לראות בהצעהמציע, רשאית המ
המציע לא יתקן טעויות בטיפקס. תיקונים בטיפקס עלולים של כך. ההצעה רק ב

 דת המכרזים.עשיקול דעתה של ווי עה על פלת ההצסיא לפלהבי

הגשת טופס ההצעה על כל הכרוך בה, הינה באחריות המציע בלבד. באחריותו  10.11
ציע למלא את המסמכים, הטפסים והנספחים בהתאם להוראות המכרז של המ

מקום שנדרש לכך ולהשלים את כל הפרטים הנדרשים למילוי,  ולחתום בכל
להחתים רו"ח ו/או  כים הדרושים, וכןסמרים והמהאישו כלאת  השיגוכן ל

עו"ד בהתאם למפורט במסמכי המכרז. ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, 
צעה שיהיו  חסרים בה פרטים / לא מולאו פרטים במקומות הנדרשים לפסול ה

 או עו"ד בניגוד להוראות המכרז./ומו על ידי רו"ח לא נחת /

וכל מידע רלוונטי  מכרז ותנאי ההסכםה תנאיקת י לבדיראה אחיהי המציע 10.12
הקשור למכרז, לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים 

 מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. והוא  כאמור םלתנאי

ר שמס לעדכן את המועצה ללא כל שהות אודות כל שינוי במידע יע מתחייבהמצ 10.13
 כה.וטה בדבר ההצעה הזחללקבלת התו עד צעבה

על גבי חוזה המכרז )לאחר  והחשב המלווה הגזבר, רק חתימת ראש המועצה 10.14
וקבלת  יע הזוכה האישורים הנדרשים וערבות הביצוע(שיוגשו מטעם המצ

רלוונטי אחר,  שלתימשרד הפנים ו/או כל משרד ממאישור ממשרד החינוך ו
 ה.המועצ דיעל יצעה תחשב כקיבול הה

רד החינוך ומשרד הפנים ו/או כל כפופה להנחיות מש זבחירת הזוכה במכר 10.15
ב של כל חית מכוחו המחייאין בכל כדי להפ כי ,. מודגשמשרד ממשלתי אחר
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ו/או טענה כנגד המועצה  למציעים לא תהיה כל תביעה  .נוהל אחר שלא נזכר
ממשלתי  שרדו/או כל מם ך והפניון החלטה ו/או פעולה של משרדי החינבגי

ככל שמשרד החינוך או משרד הפנים לא יאשרו את ההצעה יל. עאחר כאמור ל
 צה ו/או זכות תביעה נגדה.הזוכה לא תהא לזוכה כל תלונה נגד המוע

 
 ההצעה: תקינות .11

 

על פי שיקול  עלולות להיפסלהשונה מהמפורט במכרז זה,  הצעות שיוגשו באופן   11.1
 ים.רזועדת המכדעתה של 

על  לגרום לפסילת הצעתו ע במכרז עלולה, כאמור,יייגות כלשהי של המצתסה   11.2
 פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 תתקבלנה.לאחר היום הקובע להגשת ההצעות, לא  שיוגשוהצעות    11.3

 תחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לדעת המועצה.שלא להרשאית המועצה    11.4

הבלעדי, לבטל המכרז,  לפי שיקול דעתההזכות, צמה את מרת לעשוהמועצה    11.5
 גביו היה למועצה ניסיון רע ו/אולו לדחות את הצעתו של מציע, לפסול ו/א

ות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי כושל במהלך השנים האחרונות לרב
תי ות בלדתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה, תביעמעבו

 וכיו"ב.בעליל ת ירוסב

רשאית ועדת המכרזים להתחשב  במכרזלקביעת הזוכה  הבעת קבלת החלט   11.6
טיבה. כן רשאית המועצה  ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה וב

רז, כפי שהדבר נבחן המכלהתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא 
כי  יודגש. ם שצרףכימסמדו ומעל י מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו

עם המציע בעת ביצוע  יליאת ניסיונה החיובי ו/או השל ןמועצה תביא בחשבוה
ראית לכל הפירושים אינה אחהמועצה  11.7הסכמים קודמים עם המועצה.

 ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה למציעים במכרז.

ים /וכהכזשני  שירראשון וכלקבוע כשיר )ואינה חייבת( המועצה תהא רשאית    11.8
  ומכל סיבה שהיא.עם הכשיר הראשון  המועצה לא תתקשרככל ו במכרז,

 
 

 על הזכייה וההתקשרות: הודעה .12
 

רשום. המשתתף שיקבע  במכתב עהמסר על כך הודמכרז תיעם קביעת הזוכה ב   13.1
 תחתום על החוזה ולהמציא למועצה ערבות בנקאיכזוכה במכרז מתחייב ל

 ה.וזפורט בחמכלביצוע החוזה, 

אליה  בל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום,קלא תתקבל, יתף שהצעתו משת   13.2
 מכרז.פותו בתצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתת

אית לבטל את תף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהיה המועצה רשהיה והמשת  13.3
די המועצה  י ייקבע עלתף, החל בתאריך שהזכייה במכרז בהודעה בכתב למשת

למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות,  החר שניתנודעה, וזאת לאבה
דעה. אין בע בהובהתאם להודעה ותוך זמן שנקוהמשתתף לא תיקן המעוות 

 לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.  בסעיף זה כדי
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 ית שבידהלהגיש את הערבות הבנקא במכרז, רשאית המועצה כייהבוטלה הז   13.4
שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את  ילמהמכרז סור את ביצוע גבייה, וכן למל

 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. המועצה 

גבי חוזה  על והחשב המלווה הגזבר ,רק חתימת ראש המועצה ,כאמור לעיל   13.5
           האישורים הנדרשים וערבות יוגשו מטעם המציע הזוכה המכרז )לאחר ש

משרד ממשלתי  לכ וו/ א םהחינוך ומשרד הפנירד ממשבלת אישור וקהביצוע( 
 כקיבול ההצעה על ידי המועצה. תחשברלוונטי אחר, 

 

 הודעת זכייה: ביטול .13
 

במקרים גם מה את הזכות לבטל את הודעת הזכייה המועצה שומרת לעצ 13.1
 אים:הב

מיום  ים( ימ10) את המסמכים הדרושים תוך עשרה אהזוכה לא המצי    13.1.1
מועד חתימת ההסכם על ידי לכים עד ולא המציא מסמהזכייה 

 המועצה  בהתאם לנוהלי המועצה.

ה, אשר היה הזוכה, ההצעה או תוכנ ילידי המועצה הגיע מידע לגב   13.1.2
תה מודעת לה בטרם בחינת משפיע על ההחלטות בדבר הזכייה אם היי

 ה., וזאת בכל שלב של ביצוע החוזההצעות

וע העבודות בהתאם לתנאי צרוך לבייר אם הזוכה עקיים ספק סב   13.1.3
 זה.המכרז, לרבות החו

 לות בקשה לאישור העברת הבע ( יום30הזוכה לא הגיש תוך שלושים )     13.1.4
 למשרד החינוך.

בגין נזק שנגרם למציע הזוכה עקב   צוילתשלום פיהמועצה לא תהיה אחראית  13.2
בוטלה ובשל  ויע שזכייתהשית על המצתהא רשאית לף וא, הזכייההודעת ביטול 

, את הנזקים שנגרמו לה, ע"י חילוט הערבות ו/או בכל דרך מחדלו ו/או מעשיו
 .חרת העומדת לרשותהאחוקית 

זוכה לא יהיה זכאי בכל מקרה של ביטול או דחייה של המכרז, המציע ה 13.3
ין בג את המועצה עוב לא לתבהוא מתחיילתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו ו

 כלשהם. א מודע כי לא ישובו כספים ומניעת רווחים וכי ה

 

 המכרז: ביטול .14
 

על פי דין,  המכרזה לבטל את הליך בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המועצ 14.1
ול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקהמועצה 

 אשר:כ

תיחת ההצעות כי אחר פהמכרז ו/או ל וםלאחר פרסלמועצה  רהתבר  14.1.1
              לה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ו/או הושמטופנ

על נתונים שגויים או  לו התבססותיות או שאוהאו דרישות מ נתונים
 חסרים.

או במסמכיו או בניהולו או במציאת  פגם בהליך המכרזהמועצה  מצאה   14.1.2
 הזוכה.
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עת המועצה  ופן המצדיק לדארכי המועצה בוו/או בצ בנסיבות שינויל ח  14.1.3
 על פי שיקול דעתה הבלעדי את ביטול המכרז.

ציעים או חלקם תיאמו הצעות או יח כי המביר להנס סבסילמועצה יש    14.1.4
עסקי או עבירה על חוק כלשהו שיש בו בכדי  פעלו באופן המהווה הגבל

 רז.ת המכלפגוע במטרו

ד הפנים ו/או כל משרד ממשלתי רו/או מש י משרד החינוךשינוי בנוהל  14.1.5
 בנושא המכרז.  רלוונטי אחר

 :שונות .15
 

מנו, ויש לראותם כמשלימים זה חלק בלתי נפרד מים הווכל מסמכי המכרז מ 15.1
 את זה. 

בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים,  ל סתירה ו/או איבכל מקרה ש 15.2
י את הנוסח הנכון ו/או דעתה הבלעעל פי שיקול דרשאית לבחור  צההיה המועת

ב רחיהמ העדיף של מסמכי המכרז, וכך יפורשו הסתירה ו/או אי הבהירות באופן
או את זכויות המועצה. הגשת הצעה כמוה כהסכמת המציע  עמציאת חובות ה

 . בשל כךלתנאים אלו ואין ולא יהיו לו כל טענות כלפי המועצה  

ים בחוזה ההתקשרות המצורף נהנם אלו המצוימחייבים תקשרות הטי ההפר 15.3
, רותתקשכל מקום בו תהא סתירה בין המכרז לבין חוזה ההלמסמכי המכרז. ב

 יגבר החוזה.

 פך.יולהביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה  15.4

 המשפט ביתל הנותרף לו, נסמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולהסכם המצו 15.4
 .דבבל בחיפה?במוסמכים 

 

 רב, בכבוד

 

 ראש המועצה -באמיר מזארי
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 א'  ספחנ

 המציע ומורשה חתימה  פרטי

 
 
 

  ט במועצה המקומית זרזיר"מח ולאחזקת להפעלה ,לניהול 18/2019 מס'פומבי  זמכר: הנדון
 

 _______________________המציע: _____ שם
 
 _______________.ז./ ח.פ: _____ת
 

 _________________________________________ _: __________________כתובת
 

 : ___________________________טלפון
 

 _______________________: פקס
 

 הקשר: ____________________ שאי שם
 

 _____: ________________ידותפק
 

 ____________________________________אלקטרוני: __________________ דואר
 

 : _____________________________________________________וחותמת החתימ
 

 ם הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:______  מאשר הפרטיעו"ד/רו"ח ______  אני
 ___________________________________________________ רשמי: שם .1
 ____________________________________________ת: ____התאגדו סוג .2
 התאגדות: ______________________________ תאריך .3
 ____________________________מזהה: _____________________ מספר .4
 מציע ומספרי ת.ז. שלהםהמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ה שמות .5

 
 

 זהות ודתעת
 ________________    מוסמך חתימה א' שם
 ________________    ה ב'מוסמך חתימ שם

 
 רב, בכבוד

 
 מלא:________________, רו"ח/עו"ד    שם

 וחותמת ___________ חתימה
 _________________  : כתובת
 __________________ טלפון
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ב'  נספח  
 ' בנקאית להבטחת הצעהערבות נוסח '

 שיש לצרף להצעה( )
 לכבוד

 יררזז המקומית המועצה
 תאריך:                                                                                                

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך : 

 
 לכבוד

 זרזיר המקומית המועצה

  

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

 במילים:)₪  30,000של כולל  וםעד לסכ ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
"(, שתדרשו מאת סכום הערבות" ( )להלן:שקלים חדשים אלף שלושים

סכום . 18/2019בי מספרבקשר למכרז פומ "(,ב ערהנ" __________________ )להלן:
כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  המחירים לצרכןיהיה צמוד למדד ערבות ה

   :, בתנאי ההצמדה שלהלן"(המדדלהלן: ") קר כלכליהמרכזית לסטטיסטיקה ומח 

 פורסם ביוםאשר  2019 מאיחודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"
  (.כךאו סמוך ל) 15.06.2019

שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום  זו, יהא המדד בות לעניין ער "החדש המדד"
 בפועל עפ"י ערבות זו.  

 להלן:דכת זו יחושבו בויין ער ענל  "הפרשי ההצמדה"

הסכום  ,ומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדהדד החדש עלה לעמאם יתברר כי ה
דד בסכום הדרישה, מחולק במ היסודי דש למדדהמדד החהשווה למכפלת ההפרש בין 

 היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 
 צמדה.לא כל הפרשי הל  הערבות, לסכום

 
ת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת נה מוחלטינו זו היערבות .2

ומבלי את דרישתכם  או לנמק כיחאו להו כם לבססהיה עליהפרשי הצמדה, מבלי שי
 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. שתהיו 

 
ינו ישתכם על ידריך קבלת דרתאמ ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3

לא יעלה על סכום הערבות בתוספת לם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד ששאנו נ
 למדד. הפרשי ההצמדה 

 
. כל דרישה עפ"י ערבות זו בכלל ועד 30.09.2019  ליוםבתוקפה עד  ערבות זו תישאר .4

 צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 

 ,בכבוד רב
 ______________________ בנק 

 
חתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת זה יי טופס
 יף.הסנ
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 ג' ספחנ

 משתתף  הצהרת

 לכבוד

 זרזיר המקומית המועצה

 

 .ג. נ.א

  18/2019 מס' משתתף במכרז פומבי הצהרת: הנדון
 

ם י, מצהירל מסמכי המכרזנה זהירה את כחיובחנו ב החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון אנו
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
בהתאם, כי אנו  האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו מצהירים כי הבנו את כל אנו

וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי  זהמכר מכיל האמור במסמסכימים לכ
 נות כאמור.טעמראש על הידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים 

 
זו עונה פים במכרז, כי הצעתנו שים מהמשתתדים בכל התנאים הנדרממצהירים כי אנו עו ונא

לעמוד בתנאים שבמסמכי וכי אנו מקבלים על עצמנו  על כל הדרישות שבמסמכי המכרז,
 דרישותאו כל משרד ממשלטי רלוונטי אחר, ו/המכרז ובהנחיות משרד החינוך, משרד הפנים ו

 ספר שש שנתיים.  תיב הול ולהפעלתניהמועצה ל
 
ול בהתאם לדרישות לניהול ומקבלים על עצמנו לפע מצהירים בזאת כי אנו עומדים ונא

חוזה ההתקשרות המצורף למסמכי מכרז ובב םיהמפורטהמכרז,  נשוא הספרבית ולהפעלת 
 המכרז.

 
  ם.פים אחרימצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתת אנו

לושה ינוי ותהא תקפה במשך שלש יתנת לביטול אונחוזרת ואינה  בלתייא זו ה הצעתנו
 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 
בלתה על ידכם חוזה חייבים, לראות בהצעתנו זו ובק י תהיו זכאים, אך לאמים כמסכי אנו

 מחייב ביננו לבינכם.
 

 אלף(  ₪ בתוקף שלושים) 30,000ל סך ע ת בנקאיתקיום הצעתנו אנו מוסרים ערבו להבטחת
 .30.9.2019 עד ליום 

ם על מסמכי ימים ממועד הודעתכם נחתו 10אנו מתחייבים כי בתוך  והצעתנו תתקבל, היה
 בשיעור הנקוב בחוזה. לביצוע החוזה בידכם ערבות בנקאית החוזה ונפקיד 

שנמסרה רבות הבנקאית העימים כי ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכ היה
גביה על ידכם, וסכום הערבות תוגש ל)להבטחת הצעה(  ם השתתפותנו במכרזעו בקשר על ידנ

 ם מוסכמים וקבועים מראש.יחולט על ידכם כפיצויי
 

מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו  אנו
פי כל דין או  למניעה עזו, וכי אין  המציע על הצעהם לחתום בשמוגשת ההצעה, כי אנו זכאים 

 .ם לחתימתנו על הצעה זוהסכ
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ינוך לידי הזוכה, עברת הבעלות על מוסדות החומוסכם עלינו כי זכייה וה דועמצהירים כי י אנו
ו/או טענה כנגד  עהומשרד הפנים וכי לא תהא לנו כל תבי מותנית באישור משרד החינוך

 ל משרדים אלו.ו/או פעולה ש טהבגין החלהמועצה  
 

סמל מוסד הינו קבלת  בית הספר י להפעלתשתנאנו ומוסכם עלינו, כי ידוע ל הירים,צאנו מ
חוק )להלן: " 1969-פר, התשכ"טס ביתלפי חוק הפיקוח על  ול בית ספררישיון לניהו

 "(.הפיקוח
 

יות להפעלת ורת הסטטוטבהתאם לדרישו בית הספראנו מצהירים ומתחייבים להפעיל את 
ממלכתי,  חוק חינוךנות מכוחו, והתק 1949-"טלימוד חובה, תש כמפורט בחוקסד חינוך מו

ות כל דין החל פיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראוהתקנות מכוחו, חוק ה 1953-תשי"ג
י )וכפ העסקה ותנאי שכר בות לתנאיעל מוסד חינוך או על בעלות על מוסד חינוך, תוך מחוי

כפי קיבוציים כמים קיבוציים וההסדרים הסכל דין ובכלל זה ה פימעת לעת(, על ן עדכשית
ו שיעודכנו ו/א תקפים והחלים וכפי ציגים והנחיות משרד החינוך, הם הארגונים היעשנקבעו 

   עת.ישנו מעת ל
 

הנדרשים במסגרת המכרז, בין אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים  ,כןכמו 
 ר הנדרש במכרז זה. תהסף וי , להוכחת תנאיש ובין במשתמעפרבקשו במוהת

 כדלקמן:על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים  במידה וההצעה מוגשת
 

  בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או טרות והסמכויות הקבועותכי הצעה זו היא בגדר המ
 בהסכם השותפות.

 
 כחוק. בהנהלת התאגידהמכרז, אושרה י ל פי תנאכי ההתקשרות בהסכם המכרז, ע

 
התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על בשם  טה מוסמכים לחתוםכי אנו החתומים מ

אין כל הגבלות או סייגים במסמכי כם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי ההתקשרות לביצוע הס
לשון י מכרז, וכה זו ועל הסכם ההתאגיד או במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצע

 מתייחסת לתאגיד.ונות הצהרותינו, כבכפוף לנקוטה בהצעה, היחיד הנ
 

 הרותינו והתחייבויותינו בסעיף זהדוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצכי י
 כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה

אישי ו מחויבים באופן נראות אותל -לא חייבת אך  -המועצה  יתאחר, רשאפגומה מכל טעם 
 ד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה.כלפיה, ביחד ולחו

 
 

 _____________________________________________________המשתתף:  שם

 : __________________________________________________________   כתובת

 _______________________________________________________: ____וןטלפ

 ________קשר: ________________________________________________ איש

 ____________________________________: ________________וחותמת חתימה

 ______: ____________________________________________________תאריך
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 חתימות:

 ה _____________.חתימ ___________________  .ת.ז ___________: ___שם .1

 _________.חתימה ____ __________ת.ז. _________ שם: ______________ .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________ ______________שם:  .3

 ה שלו.ת מורשי החתימחת על פי רשימא ר מחתימהאך ורק לתאגיד המחויב ביות מיועד* 

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________
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 ד'  נספח

   ציעהמ ניסיון

לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה העליונה המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות 

 ודיםו מדי שנת לימכנחיחד הת שבשניהםלרבות מח"ט, ראל, בעלי רישיון כדין במדינת יש

 הספר נשוא יתלפחות מספר התלמידים שידוע במועד פרסום המכרז כי הם צפויים ללמוד בב

בעל רישיון כדין  מח"טלחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות הלימודים האחרונות  .המכרז

ספר למידים דומה לזה שצפוי ללמוד בבתי הבמדינת ישראל, שבו התחנכו בממוצע מספר ת

 המכרז.י נשוא

  :ט"עתשבשנה"ל  ספר ביתציע בהפעלת ניסיון המ -'א טבלה

איש  שם טלפון הערות
קשר 

 ותפקיד

ביה"ס  סוג
)שש 

שנתי/ארבע 
שנתי/ שלוש 

 שנתי(

 מגזר
 ערבי//י)יהוד

 /דתיבדואי/
 חרדי(

 תאריכי
 הפעלה

 (עד -מ)

המוסד  שם
החינוכי ופרטי 

 רקע

 ד"מס

       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
       7 
       8 
       9 
       10 
       11 
       12 
       13 
       14 
       15 
       16 
       17 
       18 
       19 
       20 
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  :"חתשעבשנה"ל ספר  ביתניסיון המציע בהפעלת  -'ב טבלה

 ישא שם טלפון הערות
קשר 

 ידקתפו

 ביה"ס סוג
)שש 

ארבע /נתיש
שנתי/ שלוש 

 י(שנת

 מגזר
 )יהודי/ערבי/

 /דתיבדואי/
 חרדי(

 תאריכי
 הפעלה

 (עד -מ)

המוסד  שם
החינוכי ופרטי 

 רקע

 ד"מס

       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
       7 
       8 
       9 
       10 
       11 
       12 
       13 
       14 
       15 
       16 
       17 
       18 
       19 
       20 

 

יון של אֵחר )יש לפרט(, בעל ניס /ךעל היותו המציע רשת חינו ד*יש לצרף אישור רו"ח/עו"
ל , בהיקף כספי שספר בית( האחרונות בניהול ובהפעלת 5מתוך חמש השנים ) (2שנתיים )

הכספי לכל  נה. יש לפרט את ההיקףחות, לא כולל מע"מ לשיון( ₪ לפ)עשרים מיל 20,000,000
 מוסד חינוכי בנפרד, ובכל שנה בנפרד.

 ____________ ותפקיד שם

  ____________  תאריך

 לאשר בזאת כי: הריני
 

__________________________      _________________________ 
 

ן בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי כדיע וכי הוזהרו ציהממה של שי חתימור הינם
 עמידה בדרישותיה.

 
 עו"ד: חתימת

 
 

________________ 
 

_____________ 
 

________________ 
 
 

  עו"ד שם תאריך וחותמת חתימה
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 אישור על מחזור כספי

 לכבוד

 זרזיר המקומיתהמועצה 

 

 ם שנסתיימו ניהשכל אחת מר כספי ל: אישור על מחזו הנדון

 831.12.201ום ביו 731.12.201וביום  631.12.201  ביום

  

ט "מח לניהול, להפעלה ואחזקת 18/2019המציע במכרז וכרואי החשבון של  לבקשתכם

_______________________________ ח.פ  חברת , זרזיר תבמועצה המקומי

 מן:לקכד לאשר הרינו  ("המציע___ )להלן: "_________________

 משנת _________.  החל המציע  י החשבון של ם כרואימשמש הננו .1

 וליום 31.12.2017 וליום  31.12.2016ליום  המציעהכספיים המבוקרים של  הדוחות .2

 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2018

 31.12.2017 וליום  31.12.2016ליום המבוקרים  הדעת שניתנה לדוחות הכספיים חוות .3

ות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה כל הסתייג תאינה כולל  ,31.12.2018 וליום

 אחרת מהנוסח האחיד.

, המציענתי של שהמחזור הכספי ה בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים  .4

 הינו:

 

 שנה "כ מחזור עסקיםסה

                                ₪  2016 

                                ₪  2017  

                                ₪  2018  

 

מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם ש רתקינים בהתאם לנדכספיים חות "המציע הגיש דו .5

עמוד כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולת הגוף ל הערת "עסק חי" או

 ן.ה בעתיד הנראה לעיתו התקינשך פעילויותיו, או סיכונים להמבהתחייבו

  

 :ותהער

ל ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת ה נקבע עזדיווח  נוסח ▪

 . 2009אוגוסט  –רואי החשבון בישראל 

  רו"ח. העל נייר לוגו של משרד  יודפס ▪

בהוראות  אמורם כלצרף לנספח זה את העתקי הדו"חות הכספיים המבוקרי יש ▪

 .זפים במכרלמשתת
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 רב, בכבוד

 

 ןחשבו רואה__, __________________

 

 

   

 וחותמת המציע חתימה מלא של החותם בשם המציע שם תאריך
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 ה'  נספח

 המקצועית של המציע   איכותו

ט "מח ולאחזקת להפעלה, לניהולשל המציע  קהילתי-החזון והמצע החינוכי עיקרי .1
 להוסיף דפים מודפסים(. יתן)נ במועצה המקומית זרזיר

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

________________________________________________  
שעל פיה יפעיל המציע את מוסדות החינוך  קהילתית-החינוכיתתפישת העולם  עיקרי .2

 על פי הפרמטרים הבאים )ניתן להוסיף דפים מודפסים(:
 

 הפעילות תחום עמלשש שנתי  תיכון תיכון שש שנתי דקלים

ותכניות לצמצום  גישות  
 -פערים לימודיים

 חינוכיים

ותכניות לפיתוח  גישות  
  מצוינות   

 לטיפול מוכחות תכניות  
 באוכלוסיות מגוונות

חינוכי ברצפים  טיפול  
החינוכיים ובמעברים 

בין מוסדות החינוך 
והידוק הזיקה והרצף 

 החינוכי 

לגיוון מגמות  תכנית  
 לימוד

ותכניות לפיתוח  גישות  
החברתי ערכי  תחוםה

 במוסדות החינוך
 אחר )נא פרט(?  
   

 
 _______ותפקיד:_____ שם

 _________: ___תאריך
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 ו' פחנס

 הצעת מחיר והשקעות 

 (נספח זה יוגש במעטפה נפרדת)

 

השירותים הנוספים אותם מתחייב המציע לבצע מעבר לתקן שבו הוא מחויב על פי  מכלול
 החינוך ו/או משרדי הממשלה האחרים  משרדנוהלי 

 

 : )תקורה בגין ניהול(  הצעת מחיר

 .____ ח.פ./ע.ר__________________חברת ___אנו החתומים מטה בשם 
מציעים  "(, מורשי החתימה מטעמו,המציע)להלן: " __________________________
 להפעיל בהתאם להסכם המצורף במסמכי מכרז זה את: המקומית זרזירמועצה ל

  ט במועצה המקומית "מח שם: .1

)כולל  וזאח  ינו יעמדו על _____התקורה( שיגבו על יד) דמי הניהול

מתקציב משרד החינוך המתקבל עבור מוסד החינוך לעיל בכל  , מע"מ(

 שנה. 

מסך תקציב משרד החינוך המתקבל  6%לא תעלה על  מובהר בזאת כי ההצעה של דמי הניהול
 בגין התיכון לעיל.

 הסף. על פסלתי 6%הצעה שתחרוג ותהא גבוהה מ 

 : הצעת השקעה

חוזר המנהל מעבר לתקציבי משרד החינוך, ועל פי , הספר ביתשנתית ב הצעתנו להשקעה רב
 הינה כדלקמן: 2019 מרץ 20, י"ג אדר ב, תשע"ט ,4/2019 הפניםשל משרד  הכללי

 

 בשנה ₪_________ _____________בסך של תוכניות פדגוגיות   

 (____________________________________ :במיליםו)

 

 ___ ₪_________________בסך של ות בציוד, תחזוקה ותשתית קעהש 

 (____________________________________ :במיליםו)
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 ההפעלה.   קופתמתחייב לבצע את השירותים הנוספים שהציע במלואם במשך כל ת המציע

 _________ ח.פ/ע.ר ___________________________עה: _שם מגיש ההצ

 ___________שם מורשה חתימה: ____________________ חתימה _____

 שם מורשה חתימה: ____________________ חתימה ________________

 _______________ תאריך

 

 חותמת המציע: ______________________________

 

 !צעה!!נפרדת מכתב ההיוגש במעטפה  הההשקעהצעת וטופס הצעת המחיר 

 

 

 לאשר בזאת כי: הריני
 

__________________________      _________________________ 
 

שי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי מור הינם
 עמידה בדרישותיה.

 
 עו"ד: חתימת

 
 

________________ 
 

_____________ 
 

________________ 
 
 

  עו"ד שם תאריך וחותמת חתימה
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 ז'  נספח

 תפקידים בארגון בעלי טבלת

 
 תפקיד ומשפחה שם ' זהותמס מען פון לט
 "ריו    
 "למנכ    
 גזבר    
 פדגוגי אחראי    
-חברתי אחראי    

 ערכי
תחום  אחראי    

 טיפול
 כספים מנהל    

 

ית, ניסיון בניהול טהיתר, השכלה רלוונ התפקידים ולציין בין ליבעלצרף קורות חיים של  יש
 וסף.ספר וכל ניסיון רלוונטי נ בית

 
 המציע: חתימת

 
_____________ 

 
__________ 

 
_____________ 

 
___________________ 

 חתימה תאריך
 וחותמת

' זהות/עוסק מס
 מורשה/ח.פ

 שם
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 ח'  נספח
 

עברייני מין  של  י החוק למניעת העסקהוהתחייבות לעמידה בתנא הצהרה
 2001 -תשס"אוסדות מסוימים, במ

 
נושא/ת ת.ז _________________ מר/גב' _________ מטה ים/החתום ו/הנני .1

____________________ , מורשה/י החתימה מטעם המציע _____
 ים/מצהיר______________________________ ח.פ ________________ _, 

מין במוסדות מסוימים,  יניעברית העסקה של ק למניעכי החו לנו/וע לייד כי ,בזאת
קה על החקי 1977 -העונשין, התשל"ז חוקת לפיו וכן הוראות והתקנו 2001 -תשס"א

כנותן השירותים במסגרת מכרז  המציע על ותהנובעת ממנו )להלן: "החוק"(, חל
  .ט במועצה המקומית זרזיר"מח ולאחזקתלהפעלת , לניהול 18/2019מס'פומבי 

ו אחר כל שות החוק וימלאכי המציע ו/או מי מטעמו עומדים בדרי ,מתחייבים וי/הננ .2
 החוק. שותדרי

 
 המציע: חתימת

 
 

_____________ 
 

__________ 
 

_____________ 
 

_______________         
 חתימה תאריך

 וחותמת
 ' זהות/עוסקמס

 מורשה/ח.פ
 שם

 
 

 לאשר בזאת כי: הריני
 

__________________________      _________________________ 
 

כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי  ציע וכי הוזהרושי חתימה של הממור הינם
 עמידה בדרישותיה.

 
 עו"ד: חתימת

 
 

________________ 
 

_____________ 
 

________________ 
 
 

  עו"ד שם תאריך וחותמת חתימה
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 ט' פחסנ
 

רשעות בגין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  עדר העל ה תצהיר
 ינימום מ

 
ת.ז. שמספרה  ת/נושא_______________   -ו____ _________הח"מ ________ ו/אני

המציע חתימה מטעם  ה י /מורשה________________ ______, ______________
"המציע"( __________ )להלן: __ ח.פ _____________________, __________

 בזאת כדלקמן: ים/מצהיר

 ים.חוק עובדים זרפועל בהתאם ל יעכי המצ ה/מצהיר הנני .1
 כי מתקיים במציע אחד מאלה: ה/לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר מבלי .2

עובדים זרים  חוק לפי ירהובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעב המציע .א
 תימה על ההצהרה. בשנה שקדמה למועד הח

לפי  רוט בשתי עבירות או יותהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חל םא .ב
השנים שקדמו למועד  שלושההרשעה האחרונה לא הייתה ב –חוק עובדים זרים 

 החתימה על ההצהרה.
 סעיף זה: לעניין .ג

 , נושא משרה אצל המציע, בעל שליטהתאגיד שבשליטת המציע –"בעל זיקה"  (1
 הינו בעל השליטה גם בו.השליטה במציע  תאגיד אחר שבעליע, במצ

של כדין והבטחת  דים זרים )איסור העסקהחוק עוב –ובדים זרים" "חוק ע (2
 .1991 –תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה"  (3
כר עבודה לעובדיו לחוק שכר מינימום, ומשלם ש פועל בהתאםכי המציע  ה/מצהיר הנני .3

ם דריההסו הסכמים הקיבוצייםמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, הקביעות כב
המחייבים ההסכמים האישיים כמו גם כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים  הקיבוציים

 אותו. 
 ציע אחד מאלה:כי מתקיים במ ה/מצהיר ו/לגרוע מן האמור לעיל, הנני מבלי .4

 לפי חוק שכר מינימום. לא הורשעו בעבירה או בעל זיקה אליו המציע .א
י חוק שכר מינימום, אך במועד בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפ או המציע .ב

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.חתימת 
ם, אך או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימו המציע .ג

 ונה.רשעה האחרנים לפחות ממועד ההבמועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש ש
 סעיף זה: לעניין .ד

 "בעל זיקה" כל אחד מאלה: . 1
 שבשליטת המציע. תאגיד .1.1
משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה  נושא .1.2

 במציע הינו בעל השליטה גם בו.
כב , לפי העניין, דומה במהותו להרשהרכב בעלי מניותיו או שותפיו תאגיד .1.3

ם לתחומי התאגיד דומים במהות פעילותו של ציע, ותחומיר של המכאמו
 פעילותו של המציע.

 עם המציע על תשלום שכר העבודה.אי מטשאחר מי .1.4
תאגיד אחר שנשלט  –המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית  אם .1.5

 שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.
לאחר ר מינימום, שנעברה חלוט, בעבירה לפי חוק שכ רשע בפסק דיןהו –"הורשע"  .ה

 (.31.10.02ום כ"ה בחשון התשס"ג )י
 .1987 –ר מינימום, התשמ"זחוק שכ –שכר מינימום"  ק"חו .ו
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  –"שליטה מהותית"  .ז
 שליטה בתאגיד.

 

  
חתימה ה כיו ,_________________ __________,______כי שמי הוא __ ה/מצהיר הנני

 תוכן התצהיר אמת.א חתימתי, וכי ולי גיליון זה היהמופיעה בש
 

____________        ______________               ______________ 

  ךתארי                         חתימה                                      (1) שם המצהיר  

 

____________        ______________               ______________ 

 ךתארי                         חתימה                                      (2) שם המצהיר  

 

 חתימה אימות

 

ח.פ ______________ המציע ______הח"מ ______________ עו"ד, מאשר בזאת כי  אני
 ת.ז ___________________ הרשום בישראל על פי דין וכי ה" ______________

 ה/חתם שרא __________ ת.ז ________________ ______ ה"ה -ו ,______________
ם המציע, והצהיר/ו אחר שהזהרתיו/ה כי יהיו לעשות כן בש יםך/מוסמבפניי על הצהרה זו 

 צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן.

 

____________        ______________  ______________ 

 תאריך                מתחתימה וחות           שם          
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   י' נספח
 

 בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה ולחבר מועצה הצהרה
 

 לכבוד
 זרזיר המקומית המועצה

 
 . ג. נ.א

 

 לחבר מועצה או /בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה ו הצהרה:  הנדון
 

ים ת הסעיפתי את הוראוהביאה לידיע רת זרזיהמקומימועצה המצהיר בזאת כי  הנני .1
 הבאים:

 
 קובע כדלקמן:לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(  59 סעיף 1.1

 
זוגו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"

ובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, סוכנו או שותפו, כל חלק או ט
הסכם הכללי העבודה שלו או ב ן שיש לעובד בהסכםיאו בשמה, פרט לעני למענה

של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת 
 ."לתושבים

 
בור )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הצי12 ללכ 1.2

 ברשויות  המקומיות הקובע: 
ניין זה, "חבר קה עם המועצה; לעלעס אויהיה צד לחוזה "חבר המועצה  לא  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -עצה" מו
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 כי: לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר  בהתאם .2
 

ות ואף לא  שותף או בת, אח או אח חברי המועצה  אין לי: בן זוג, הורה, בן בין 1.2
 י שאני לו סוכן.או מ

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  אין 1.3
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד 

 בו. מהם מנהל או עובד אחראי
 ד במועצה.לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העוב אין 1.4

 
קשרות עמי אם יש לי קרבה כאמור שאית לפסול את ההתתהיה רלי כי המועצה  ידוע .3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  סרתימצהיר בזאת כי הפרטים שמ אני .4

 הינו אמת.
 .לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין באמור אין .5

 
 

 ך: __________________________  תארי_________חתימה: : _________שם
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 י"א  נספח
 

 עדר כתב אישום בגין הרשעה שיש עמה קלוןיבדבר ה תצהיר
 
 

ת.ז. מס'  ת/_______ נושא__________________, ____________הח"מ __ אני
במציע  החתימה  י/מורשה_________, _____, ________________________

"המציע"( -ן____________  )להל______ח.פ שמספרו  _________________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם 

 לא אעשה כן מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

או בעבירות  פשע ו/או עברות שיש עמן קלון ו/ לא הורשע בעבירות שהן עוון ו/או המציע .1
נויות בסעיף זה לעיל עבירה מהעבירות המ נגדו כתב אישום על מוסר, ולא תלוי ועומד

 וכן לא ידוע לו שמתנהלת נגדו חקירה משטרתית בעניינים אלה.
האחרים של המציע או מקצועם של מנוהליו ועובדיו אינם עשויים ליצור ניגוד  עיסוקיו .2

 נים עם עבודות במסגרת מכרז זה. עניי
 .י ותוכן תצהירי אמתמצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימת הנני .3

 
 

 ימה  וחותמת התאגיד ________________________________מורשי חת חתימת
 
 

 ___________________________________________________________ תאריך
 
 

 חתימה אימות

 

ח.פ ______________ __המציע _____ עו"ד, מאשר בזאת כי הח"מ _____________ אני
ת.ז  ___________________ הפי דין וכי ה" רשום בישראל על___ ___________

 ה/אשר חתם ________________ ת.ז ________________  "הה -ו ,______________
הרתיו/ה כי יהיו ם המציע, והצהיר/ו אחר שהזלעשות כן בש ך/יםמוסמבפניי על הצהרה זו 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן.צפויים לעונשים 

 

 

____________        ______________        _____________ 

 תאריך                     חתימה וחותמת          שם          
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 י"ב  נספח
 

 של המציע תיבותמסמכי ביטוח חתומים בראשי  

 1ביטוחים  אישור

  לכבוד
   "המועצה"/"המזמין"/"המבוטח השני"(וגופיה )להלן:  המקומית זרזירעצה מו

 ______מח'/סניף_________________________ שם חברת הביטוח :מאת

 )להלן: "האישור"(   אישור ביטוחים נספח: הנדון

  
 המבוטח" / "עיל)ה("/"הקבלן )להלן: "המפ עם .................................................. כמכםהס: סימוכין

תים"/"נשוא  )להלן: "השירו מועצה המקומית זרזירט ב"מח להפעלת , לניהול  מכרזלעניין  )הראשי("(
 הביטוח"(  

בהיקף שקליל  ,       ______ועד ליום         ______נדון החל מתאריך לאשר כי ערכנו פוליסות ל הרינו
 לפורמט נוסח "ביט", כדלקמן: 

 , על חשבון המפעיל. הספר  בית הביטוח יחול גם על המבנים שבבעלות המועצה ובשימוש .1
נזקי טבע, פרעות, מהומות, שביתות, גניבה ונזק כל הרכוש מפני "אש מורחב" לרבות  חביטו .2

לרבות מזון ומשקה, אשר למבוטח זיקה לגביו ו/או התחייב לשפות  בזדון, בערך כינון וכן מלאי
שר חדשים. המזמין הינו ן הכנסה ו/או דמי שכירות לתקופה שלא תפחת משנים עבגינו, וכן לאבד

 לרכוש בבעלות אחרת. המוטב פרט 
הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה  ת, שלגביהם בתחילת תקופחבויות ביטוחי .3

מה ב ₪, , או בסכום דויטוחטבר, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הבובמצ
 כנקובים להלן: 

כן ישופו המבוטחים בגין כל  ( ₪.מיליון)ארבעים  40,000,000: צד שלישי גוף ורכוש לביטוח .1
סעיף הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח כפוף ל ההוצאות

פרד. לעניין אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנ
   הנדון הביטוח מורחב לשפות אתכם בגין:

יסוי יחשב צד ג' )אלא במידה ותוגמל לפי כבאחריותכם או בשימושכם, ש רכוש (1
 רכוש דלעיל(.  

ות המעבידים של בביטוח חב פועלכלפי ובגין מועסקים שלא כוסו ב אחריות (2
 המבוטח, שייחשבו צד ג'.  

עולה מקצועית רשלנית וכן מוצר שנמכר ו/או מחדל של המבוטח כולל עקב פ מעשה (3
( עד לגבול אחריות שלא יפחת יםסמן את המתא –או כביטוח נפרד  חבה כהראו סופק )

והחריגים בפוליסה לא יחולו לעניין זה. משתתפי וסגל  דולר ארה"ב וןמילימ
יים והקהילתיים ייחשבו צד ג' זה כלפי זה גם לעניין ביטוח זה ומבוטחים החינוכ

 בהתאם. 
 

 שהחמייעה גופנית/מחלה של מועסקיכם, חבות מעבידים: לחבות החוקית בגין מות/פג לביטוח .2

הביטוח ישפה אתכם היה ונטען לעניין ביטוח זה כי הנכם  (.$5,000,000) דולר ארה"ב מיליון
 ד כלשהי.       נושאים בחובת מעבי

 

 
 יועץ הביטוח. קרתחתימת חברת הביטוח ובוזה לאחר אישור ביטוח זה ימלא את תנאי הח  1

 



 
 

 מקומית זרזירהצה ט במוע"לניהול, להפעלה ולאחזקת מח 18/2019י מספר מכרז פומב

 62 מתוך  36  עמוד

 

בלבד כללנו ו/או יחולו התנאים  : הננו מאשרים כי לעניין נשוא הביטוחותנאים מיוחדים הרחבות
 כדלקמן:

ייחס ל:  ומבוטל כל חריג )אם קיים כזה( המת חריות צד שלישי וחבות מעבידים בטלבביטוחי א .1
הרמה ומעליות,  ירימכשאש, התפוצצות, אדים, שיטפון, תביעות עפ"י חוק הביטוח הלאומי; 

בגין אספקת מזון(, מתקנים  בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, גוף זר במזון והרעלה )כולל
ני משנה ועובדיהם, עבודות נוער , שעות עבודה, קבלנים וקבלתאונתי סניטרים פגומים, זיהום

גוף מרכב  ינזק)מאתים וחמישים(;  250,000$קבלניות עד  עבודות, קהן, בע"ח; טעינה ופריכדי
 שאינם מבוטחים בביטוח בחוק הפלת"ד )רכב חובה(.     

וכל מי מטעמכם פרט נגד יות זכות השיבוב ו/או התביעה של המבטחים, כנגדכם בוטלה ללא הדד .2
 .מזיק בזדון

ני" המזכה במלוא הזכויות לפי הביטוח. כל סעיף המפקיע הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשו .3
כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בגלל הפרת תנאי  -י את אחריות המבטח מקטין בדרך  כלשה או

ה על מקרה ביטוח )אלא הודע במסירתטח )אא"כ הופר על  ידכם(, ו/או איחור ביטוח ע"י המבו
נזק מחמת האיחור האמור( ו/או העדר  ה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנואם המקרה הי

 א יופעל כלפיכם.  ל -אישור/פגם בהיתר/ברישיון/מהרשויות 
הקיזוז לא  תביטוח וזכוהמבוטח בלבד אחראי להשתתפויות עצמיות, למיגון ולתשלומי דמי  .4

 תופעל כלפיכם. 
יום  30לאחר שתקבלו התרעה, בדואר רשום ף לביטול ו/או לצמצום ביטוח, אלא לא יהיה תוק .5

 מראש.
 הפרשנות שלטובתכם. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך זה לבין הפוליסות, תכריע  .6

לא שונו במפורש ע"פ האמור לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה ש בכפוף
 באישור זה.

 על החתום:  באנו ולראיה
 

 פון: __________ טל __________________   ת הביטוח:חתם/מו"ח מטעם חבר שם

 

 _________________מקורית של חברת הביטוח_ חותמת חתימה__________________

 

   תאריך__________________
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 י"ג  נספח
 

 3 2ת והעברת בעלות התקשרו חוזה

 

 העברת בעלות  הסכם

 ________ ב_____________ _________ בחודש ___________ לשנתביום שנחתם

 בין

 זרזיר המקומית צהמועה

  

 והחשב המלווה  ברגזהעות מורשי החתימה מטעמה, ראש המועצה, באמצ

 "(המועצה)להלן: "

 אחד מצד

 לבין

___________________ 

 __ _______________מרחוב

 __________________________מורשי החתימה מטעמה  באמצעות
 )להלן: "הזוכה"(

 שני מצד

ה הפעל, ניהולב"( מעוניינת המועצהלהלן: ")זירהמקומית זרהמועצה ו  :הואיל
ל פי ע הכל ,"(השירותים)להלן: " ט במועצה המקומית זרזיר"מח אחזקתו

 18/2019 מכרז פומביהתנאים, הדרישות, וההנחיות המפורטות במסמכי 
 המכרז"()להלן: " המקומית זרזירט במועצה "מח ה ולהחזקתלהפעל, יהוללנ

 על נספחיו, בפרט, באמצעות גורם מנהל ומפעיל;, לו בכלל, ובחוזה המצורף
 

משתתפים להציע הצעות  פרסמה את המכרז, במסגרתו הזמינה והמועצה :והואיל
חינוך ככל שמשרד ה, הספר ביתלהעברת הבעלות על  לרבות למתן השירותים
 ;ויאשר, ולהפעלת

ועצה  המליצה בפני ראש המ ___________המכרזים בישיבתה מיום  עדתוו :והואיל
בתאריך  זועל הצעת החברה כזוכה במכרז וראש המועצה אישר הצעה 

;_________ 

 

מצהירה, כאמור במסמכי המכרז, כי הינה בעלת הידע המיומנות  כהוהזו :והואיל
 תולאחזקה להפעל, לניהולם מיומן, הדרושים כלים וכוח אדוהניסיון, ה

 
מועצה, הגזבר והחשב המלווה, בצד חתימתם ה לא יחייב את המועצה אלא לאחר חתימתו של ראש ההסכם ז  2

 .של מורשי החתימה הנוספים של המועצה וחותמת המועצה
 הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר שיאושר ע"י משרד החינוך.   3
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אם לדרישות משרד ובהתברמה גבוהה ביותר  ט במועצה המקומית זרזיר"מח
רישות החינוך ומשרד הפנים ו/או כל משרד ממשלתי רלוונטי אחר ולד

במועדים  השירותים לתיתםאת  ההמועצה וכי הינה מוכנה לקבל על עצמ
 ;דרש בו ובמסמכי המכרזוכנ ובתנאים כמפורט בחוזה זה

וף בכפ תולצורך הפעל המח"טאת בעלות  למפעילמעוניינת להעביר  מועצהוה :והואיל
 נוך, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן;לאישור משרד החי

עם הזוכה אושרה ע"י הגורמים במועצה אשר בהתאם לדיני  וההתקשרות  :אילוהו
רשאים לאשר התקשרות עם  חינוךד ההרשויות המקומיות והנחיות משר

נוהל בחירת מפעיל על פי  זוכה להפעלת / העברת בעלות על מוסדות החינוךה
 י"ג אדר ב, ,4/2019 הפניםשל משרד  הכלליחוזר המנהל בעלות  או העברת

 .2019 מרץ 20, תשע"ט

מעוניינים להסדיר ולעגן את מסגרת היחסים ביניהם בכל הקשור  והצדדים :והואיל
זקתו ולחובותיו ולזכויותיו של כל צד קמפוס הקהילתי ניהולו, הפעלתו ואחל

 בהקשר לקמפוס הקהילתי בהסכם זה.

 דים כדלקמן:תנה והוסכם בין הצדהו הוצהר

 ונספחים מבוא  .1

מבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם   .    ה1.1
 זה.

ינוך. אם ההסכם לא   יאושר לתוקף רק לאחר שיאושר ע"י משרד החזה יכנס  הסכם.    1.2 
ת תחייבות שהיא הנוגעבמלואו על ידי משרד החינוך, משוחררים הצדדים מכל ה

קרה כזה לא תהא לזוכה כל מב על ידו.להפעלת אותם מוסדות חינוך שלא יאושרו 
 טעה או זכות תביעה מכל סוג ומין כלפי המועצה.

 .מח"טבחברים רוב המורים  וב המורים ןתנה בקבלת הסכמה של ארגו.  הסכם זה מו1.3

בהתאם רצונה של המועצה  לשביעות המח"ט.  הזוכה מתחייבת בזה להפעיל את 1.4
 , ועל פי כל דין.לות, התקנים והתקנות הנהוגים בישראלהורא

  ן הצדדים, מעבר לחתימת חוזה זה לא.   כל הבנה ו/או הסכמה ו/או חוזה קודם שבי1.5
 יהיה להם תוקף, ככל שהם בסתירה להסכם זה ונספחיו.

 וראות החוזה על הוראות       ו, יגברו הזה לבין נספחי ם.  בסתירה בין האמור בהסכ1.6
 ההסכם והוראות ההסכם על הוראות כל יתר הנספחים.

ם, ומוסכם בזה בין ימבנה לרבות, מח"טתדאג לקבלת רישיונות הפעלה ל הזוכה 1.7
מתחייבת לפעול להשלים את מלוא דרישות משרד החינוך  דים כי המועצה הצד

 עלה כאמור.המהווים תנאי לקבלת רישיון הפ
 

הזוכה אחראית להגשת כל הבקשות למשרד החינוך,  תהיה המח"טהפעלת  בתקופת 1.8
 .הספר ביתלרבות לקבלת תקציבים ל

 
 נפרד מהחוזה: ים המפורטים להלן מהווים חלק בלתיהמסמכ  1.9

 נספח א'. -בית הספרהמכרז לבחירת מפעיל ל .1.9.1

  .ב' נספח  -טחת הצעההבלבנקאית  ערבות נוסח .1.9.2
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 הגדרות. 2

 דם אלא אם כן נאמר אחרת:יפרשנות שלצהבאים ה למונחיםזה יהיו  בהסכם

 זרזירבית  המקומיתהמועצה  -המועצה 2.1

 ____________________ -הזוכה  2.2

 

 תקופת ההתקשרות .3

              ותסתיים לא יאוחר מיום  1.9.2019תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום  .3.1
31.8.2024  

ם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  תקופת ת למועצה זכות ברירה, בהתא. עומד3.2
  שנות לימודים נוספות. 5 -ההתקשרות ב

 

 ות הזוכהוהתחייבוי הצהרות .4

 כללי

בזאת, כי קיבלה לידיה מהמועצה את כל המסמכים של הסכם זה על . הזוכה מצהירה 4.1
בלה מהמועצה את כל נם, וכן כי קיכל נספחיו, קראה אותם והבינה את תוכ

ומילוי כלל התחייבויותיה על פי  בית הספרוהמידע הנדרש לצורך הפעלת  ההסברים
 ההסכם.

את דרכי   מח"טלאת המבנה המיועד ה, לפני הגשת ההצעה, . הזוכה מצהירה כי בדק4.2
אשר יש בו , וכן מידע רלוונטי אחר ו וכן את התנאים הפיזיים של והגישה אלי

 .הספר ביתעל הפעלת  שפיעשרויות העלולים להויים והאפלהשפיע על הסיכ

דע, הניסיון והציוד . הזוכה מצהירה כי יש ברשותה כוח אדם מקצועי ומיומן, הי4.3
על שלל  זרזירבית ט במועצה המקומית "מח ואחזקת הפעלה, ולניההדרוש לשם 

י חוזה זה ת התחייבויותיה על פביו וכי היא מסוגלת ובעלת הכישורים לבצע  אמרכי
 והיא מתחייבת לבצעם לשביעות רצונה המלא של המועצה.

ט "מח זקתואח הפעלה, ניהוללות הדרוש לצורך . הזוכה מצהירה כי היקף הפעי4.4
עילות לה וכי היא מתחייבת לבצעם במרב הקפדנות והיידוע  במועצה המקומית זרזיר
 לשביעות רצון המועצה.

או הרישיונות  הנדרשים /והאישורים ו/או ההיתרים  . הזוכה מצהירה כי יש בידיה כל4.5
 ז לצורך ביצוע התחייבויותיה בהתאםעל פי כל דין ועל פי דרישות תנאי הסף במכר
ל תקופת הסכם זה ובמשך  חודשיים להסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כ

 קופת ההסכם.לאחר תום ת

ר בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן . הזוכה מצהירה בזאת כי ידוע לה שאין בכל האמו4.6
, או רשות, או על פיו, כדי לשחררה מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר

יוטלו עליה בקשר  טל, אגרה או כל תשלום חובה, המוטלים אולשלם מס, הי ורךמהצ
 עם הפעלת מוסדות החינוך.

ל דין  וההסכמים . הזוכה מצהירה כי תקפיד להעסיק את כל העובדים מטעמה ע"פ כ4.7
 הקיבוציים הרלוונטיים. 
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החלים  אות כל דין, נוהל וכללים מקצועייםבהתאם להור המח"ט. הזוכה תפעיל את 4.8
 הוראות והנחיות של משרד  החינוך.על הפעלת מוסדות חינוך ובהתאם ל

במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוה, ביעילות,  המח"טה מתחייבת להפעיל את . הזוכ4.9
 מנות, בדייקנות ובמומחיות לפי מיטב כללי המקצוע.בנא

בנאמנות בוצע בידי עובדים מקצועיים ת המח"טיבת כי הפעלת . הזוכה מתחי4.10
 מומחיות תוך השקעת מירב המאמצים.וב

ולקיים ועד מנהל  המח"טמתחייבת לשתף פעולה עם המועצה בהפעלת  וכההז.  4.11
ווה ידוע ומוסכם. יו"ר הוועד המנהל יהיה משותף למועצה ולזוכה שיפעל על פי מת

ט ת בכורה" בוועד המנהל )פרואו נציג מטעמו. למועצה תהיה "מנייראש המועצה 
  להלן(. 6ראה בסעיף 

לפי דרישת המועצה ובמידת ה נדרשת במועצה להשתתף בכל  ישיב . הזוכה מתחייבת4.12
 הצורך.

, הספר ביתיל תקציב שנתי כולל של באפר 30.  הזוכה תערוך מידי שנה עד לתאריך 4.13
 הוועד המנהל. שיהא טעון אישור של

 בית הספר יופעל ,יחת שנת הלימודיםעד למועד פת בית הספר בתקצי לא אושר. 4.14
של תקציב שנת הלימודים  1/12דש עיכוב או כל חלק שלו על בסיס במהלך חו

  הקודמת, עבור כל חודש עיכוב.

  ותח למועצה או למי מטעמה על כל אירוע חריג במוסד. הזוכה מתחייבת לדוו4.15
וחת עליו למועצה, מפעילה סבירה הייתה מדווכן על כל אירוע אחר אשר  יםכיינוהח

 לת המידע עליו.מיד  עם התרחשותו ו/או קב

 .במח"טהזוכה תדווח למועצה באופן סדיר על התפתחויות ומגמות .  4.16

ל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבויות      כקבל . הזוכה מתחייבת בזאת כי לא ת4.17
כך, מראש ובכתב, את       כן תקבל עלת ו/או כספיות על המועצה, אלא אם חוקיו

 )ראש המועצה, הגזבר והחשב המלווה(. מוסמכים במועצההאורגנים ה כמתהס

. הזוכה  תישא בעצמה המח"טהזוכה אחראית לשמור על איזון תקציבי בהפעלת . 4.18
  .ח"טמהגירעון אשר ייווצר בתקופה בה הפעילה את בכל 

חות הרלוונטיות  ובכלל זה יישמרו הוראות הבטי המח"טי בהפעלת הזוכה תקפיד כ. 4.19
 חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושאי ביטחון ובטיחות.

יהיו האישורים הנדרשים בהתאם  ט"במח . הזוכה תקפיד כי לכל המועסקים4.20
  .2001התשס"א  מסוימים,  וסדותהעסקה של עברייני מין במ להוראות חוק למניעת

שאינו נוגע ישירות לפעילות  בית הספרבמבני בת לא לעשות שימוש . הזוכה מתחיי4.21
החינוכית, ללא הרשאה בכתב מהמועצה המאשרת את השימוש ומסדירה את אופן 

 השימוש והתנאים הנלווים.

ו/או בציוד שיוגדר לצורך כך  בית הספרהמועצה תהא רשאית להשתמש במבני  4.2.2
ים בלבד במועדים לת לשעות אחר הצהריתית. הרשאה זו תהיה מוגבילות קהיללפע

, כולם או חלקם, לטובת הספר ביתבהם הזוכה אינה עושה שימוש מקביל במתקני 
אום מראש ובכתב עם הזוכה. למען הסר ספק, שימוש של המועצה תבו בית הספר

כללי ולדיני וף לדין הבפרק הזמן המוגדר בסעיף זה לעיל, יהא כפ בית הספר יבמבנ
 בפרט. יהמשפט המנהל
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 הםידיותלמ הם, עובדיהספר בית מורי 5
 

 
בית , לרבות בהתאם לתקציב הספר ביתפי צרכי -על בית הספרהעובדים ייקלטו ב  5.1

 ישות של המשרד ותקן מאושר. ובהתאם להנחיות ודר הספר
 

וכה בשיתוף הספר, תפעל הז ביתט עובדי הוראה חדשים לדרש לקלושהזוכה תי ככל 5.2
מורים ברמה גבוהה ובעלי אוריינטציה מקצועית מתאימה עם המועצה לקליטתם של 

, הספר ביתפי צרכי -על בית הספרב. המורים יקלטו הספר ביתלמגמות הלימוד ב
יתות, , מספר התלמידים והכהספר ביתהלימוד, תקציב לרבות בהתאם למגמות 

ת הפיקוח שלו. למען הסר ספק, אין ידה בדרישות סף של המשרד, המועצה ורשויועמ
הזוכה מתחייבת לקלוט כל מורה ו/או ליתן למורה שעות לימוד בכמות ובנושאים 

די של פי שיקול דעתה הבלע-לעיל ועל מופיעיםפי הקריטריונים ה-מסוימים, אלא על
 הזוכה.

 
אום עם המועצה תבמורים, תפעל הזוכה עית של העניין הקשור לרמתם המקצו בכל 5.3

 ו עם גורם מקצועי שימונה מטעמה.ו/א

 
והמועצה ינסו לפעול במשותף לחתימת הסכם עם ארגון המורים היציג המייצג  הזוכה 5.4

אינה  צד להסכם ויובהר בו כי המועצה תהיה. הזוכה הספר ביתאת מרב המורים ב
ואת  השאר, את זכויות המורים יעגן, ביןנושאת באחריות להעסקת המורים. ההסכם 

הדברים קשורים לזכויותיהם של ין הצדדים כמפורט בהסכם זה, ככל שההסכמות ב
 המורים. 

 
של כל תלמיד המתאים  יטתולקלהצדדים לפעול  מתחייביםתלמידים,  לעניין 5.5

. אי קליטת תלמיד וזאת בכפוף לנוהלי משרד החינוך ,הספר ביתד בוהמעוניין ללמו
 ה ותוךלזוכומועצה חריגים בלבד, רק באישור ועדה משותפת ל תעשה במקרים

ת המועצה היא ומדיניהסר ספק יובהר כי  למען. זה למת לתלמידמציאת מסגרת הו
תחומי ובכל מקרה, באו בסביבתו הקרובה מדו ביישוב שכל תלמידי היישוב יל

הינו על  ן כי בית הספר)יצוי .(גלויה ו/ או סמויה)ללא נשירה והנשרה המועצה, 
 .תהיה זהה( ,ץיחסות לתלמידי חויאזורי וההת

 

של ילדים עם  בית הספרלמנוע או להגביל בכל  דרך הרשמה ללא  תתחייבמ זוכהה  5.6
מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך 

 לכל דין. בכפוף  ,1988מיוחד, תשמ"ח 
 

 הספר בית ניהול .6
 

 ל ידיע ים/המנהל ו/יבחר ספר,ה ביתל ים/חדש ים/צורך למנות מנהל ורראם יתע  6.1
 ים/עומד ים/המנהל. מינויו בפועל ייעשה, בתנאי כי הספר יתבנהל של הוועד המ

מבחינה מקצועית ובתנאי החינוך "ר ובהוראות משרד בתקשיבקריטריונים הקבועים 
לניהול בית ספר תיכון. וך בתנאי הסף, המוגדרים על ידי משרד החינ עמדוי /שיעמוד

, ים /קרה של מכרז למינוי מנהלשל הזוכה. במ ים /עובד יהיו /יהא בית הספר י/מנהל
 הזוכה על פי אותו נוהל. ל ידיע ים /המכרז הליכייתבצעו 

 

חברים,  6שיכלול  ועצהולמועד מנהל משותף לזוכה  ספרהבית ל המוסכם כי, יתמנ  6.2
 . החברים בוועד המנהל יהיו כדלקמן:הוראות המשרדוסמכויותיו יהיו ע"פ 

 
 או נציגו. המועצה, אחד מתוכם יהיה גזבר ההמועצ על ידיחברים שימונו  3  6.2.1

 חברים שימונו על ידי הזוכה, אחד מתוכם איש כספים. 3  6.2.2
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י שימונה על ידו. לכל חבר בוועד המנהל, "ר הועד המנהל יהיה ראש המועצה או מיו 6.3
 ו כחבר הוועד המנהל.הוועד המנהל יהיה קול נוסף על קול יו"רל ה קול אחד.יהי

 

, אך זאת  ושל בית ספר מנהללהשתתף בישיבות הוועד ה זכאי ויהי ספרבית ה מנהל  6.4
 בלבד. ףיהא של משקי ומעמד. זכות הצבעה ו/או החלטה ומבלי שתהיה ל

 

 -טות בוועד המנהלההחל 6.5
 

   בנושאים המפורטים  . למעטלותל של הקותתקבלנה ברוב רגי החלטות 6.5.1
 להלן:

שני הצדדים להסכם זה,  יחייב הסכמת בית הספראישור תקציב    6.5.1.1
הצדדים להסכם.  ככל שלא  2של  פרוטוקולבכתב או באמצעות 

על מחוז הדרום  ונהתהיה הסכמה יובא העניין להכרעת הממ
 .החינוך רדבמש

בעקיפין,  שמעותה במישרין אוהחלטה של הוועד המנהל, שמ כל    6.5.1.2
שלומים נוספים על הקבועים בהשקעות ו/או בת המועצהחיוב 

 תה, תחייב הסכמה בכתב של כל המורשים לחייב אבהסכם ז
 . והחשב המלווה , גזבר המועצההמועצה: ראש המועצה

 
 

כל  על ידיהחלטות תתקבלנה  -לקבלת החלטות בוועד המנהל הקוורום    6.5.2
בישיבות הוועד המנהל, ובלבד שנכחו וועד המנהל, שנכחו מספר של נציגי ה

ג אחד של המועצה, ובכפוף לכך ונצי כהיבה לפחות נציג אחד של הזוביש
שכל חברי הוועד זומנו כדין לישיבה. הזמנה כדין פירושה הודעה בכתב של 

 ימים מראש. (7שבעה )
 
 

 תהיינה כדלקמן: המנהלשל הוועד  סמכויותיו   6.5.3
 

הספר, בהתאם למדיניות  ביתשל  מות הפיתוחאת מג לאשר  6.5.3.1
 חינוך.המועצה ומשרד ה

ו/או הגירעון ו/או חריגה מהתקציב ת הספרביאת תקציב  לאשר  6.5.3.2
 בכפוף לאמור בהסכם זה.

 .הספר ביתהחלטות לגבי השקעות בציוד ושיפוץ  לקבל 6.5.3.3
 

 2 -הוועד המנהל ו ל ידיאחר, שיוצע עהחלטות בכל נושא  לקבל 6.5.3.4
 ו.יסכימו עלי הצדדים

 

 יתבכלל משאבי  וח מפורט בנוגע לייעודיקבל דיו בית ספרועד המנהל של ויובהר כי ה 6.6
 מכל המקורות.  ,הספר

 
, תחל  מהיום הספר ביתהסר ספק יודגש, כי אחריותה של הזוכה לעניין ניהול  למען 6.7

 .פ"אתש הקובע, קרי מיום תחילת שנה"ל
 

 פדגוגיה .7

יהיו נתונים בידי הזוכה בפיקוח  בית הספר הפדגוגיים שלוההנחיה  הליוויכי  מוסכם  7.1
 . והמועצה נחיות משרד החינוךה ומשרד החינוך, ויבוצעו בהתאם לההמועצ

 

תופעלנה המגמות, שתיראנה ראויות בעיני  בית הספרמסכימים כי ב הצדדים  7.2
פוף לקבלת אישור מאת רשויות הצדדים, בכפוף למספר התלמידים בפועל, ובכ
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מספר התלמידים הנרשמים לאותה  פיך. המגמות תפתחנה על חינוהפיקוח במשרד ה
תר ככל שיידרש מאת הנהלת המחוז גמה. המועצה תסייע לזוכה בהשגת היהמ

 במשרד החינוך, לצורך הפעלת המגמות השונות.
 

, שיספק תמונת מצב הספר ביתתקבל כל שנה דו"ח סיכום שנתי לגבי  המועצה  7.3
הציונים, סמויה(, או /עת נשירה )גלויה וניאחזקת תלמידים ומעדכנית לגבי רמת 

לממוצע ואה לשנים קודמות דו"ח השו רבותל בית הספרת של רמת רכה פדגוגיוהע
באוגוסט, מידי שנה   15זאת, לא יאוחר מיום  ספר דומים בארץ. ביתי ולצהאר

ם )להוציא נתונים שמשרד החינוך טרם פרסם, במועד למועד זה. אלה, יוגשו ע
 פרסומם(.

 
בתכנית הלימודים של  תמוגדרופי היקף השעות, ה-על יהיו בית הספרהלימוד ב שעות  7.4

בית , לגבי כל מגמה. למען הסר ספק מובהר, כי שעות הלימודים בהחינוך משרד
תכנית הלימודים. שעות לימוד נוספות, שאינן בתכנית הלימודים,  פי-לקבעו עי הספר

 ל"מ.במסגרת השכ בית הספרתקציב  פי-ליינתנו ע
 

, ככל שאלה תפתחנה בפועל, ציוד מגמות הלימודלוג לאבזור ומתחייבת לדא הזוכה  7.5
לאמור בתת  וףוראות ואישור הפיקוח המקצועי במשרד החינוך, כל זאת בכפה פי-על

 פרק כספים ורישוי להסכם זה.
 

ועצה, כמופיע המ על ידימתחייבת לתת מענה ופתרון לכלל התלמידים, שיופנו  הזוכה 7.6
 לעיל. 5.6 -ו 5.5ף בסעי

 
 

 ית כספיםגבי .8

  
יבות כתובה ומפורשת של המציע תידרש התחי, המועברים לבעלות בים לעניין התקצי  8.1

התקציבים שיועברו אליו ממשרד להקפיד לעמוד על ההוראות האמורות להלן: 
 .הספר ביתיושקעו במלואם לטובת קידום תלמידי  מהמועצההחינוך או 

בהתאם שתוקצבו על ידי משרד  החינוך חייב להקצות את התקציבים על המציע להת  8.2
המשרד  עם זאת, בהתאם להנחיות משרד החינוך.לייעודן ולאותו מוסד בלבד, 

וזאת  מהתקציב על ידי גמישות תקציבית בהיקף %______  יאפשר לבעלות תקורה 
גיות ורה תיתן מענה לסווזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. התק 6%של עד 

 .על פי החלטת הבעלותתפעוליות ופדגוגיות 

מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי לא לגבות תשלומי הורים מתחייב כה הזו. 8.3
משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות 

 רים.  הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הו

ות והנחימשרד החינוך פי הוראות חוזרי מנכ"ל  בתשלומי הורים יינתנו על הנחות. 8.4
   .המועצהיהיה נוכח נציג של  בית הספר בוועדת ההנחות של .משרד החינוך

 

 והתחייבויות המועצה  הצהרות . 9

ולנקוט בכל  הצעדים  בית הספר. המועצה  מתחייבת לשתף פעולה עם הזוכה בהפעלת 9.1
 נוך על הצד הטוב  ביותר.ת לסייע למפעילה להפעיל את מוסדות החיעל מנשבסמכותה 

ו לעבוד אצל הזוכה את סכום פיצויי       אשר יעבר יההמועצה תשלם לכל עובד .9.2
הפיטורים ממועד תחילת העסקתם במועצה ו/או ממועד שבו קמה להם זכאות        
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הגבוה, ועד למועד         , לפילתשלום פיצויי פיטורים בגין עבודה במוסד החינוך
 דה אצל הזוכה. העברתם לעבו

 

 תקורה . 10

 _______ % על סך של   לא תעלהאחרת למפעילה,  התקורה למפעילה, וכן כל תמורה 10.1
)תקורה מקסימאלית  מתוך התקציב משרד החינוך המתקבל עבור מוסד החינוך

 .(6% -מאושרת בחוזר המנכ"ל: לא יותר מ

מכספי  לא יהיוא המכרז, הספציפי נשו בית הספרפות של הבעלות בות נוסהשקע 10.2
רים( אלא ממקורות פרטיים חיצוניים חינוך או כספי משתתפים )תשלומי הומשרד ה

ולא זקיפה של הוצאות  בית הספרלחלוטין. יודגש, שמדובר על השקעות פרטניות ב
להשקעות ישירות מכתאות בנוגע לכוונותיו המציע יצרף אס. הספר ביתמטה לטובת 

 .הספר ביתאלו ב

 

 קיום יחסי עובד מעביד אי. 11

 1974 -חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד  .11.1

ה זה כקבלן הוא מבצע את חיוביו על פי חוזהזוכה מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי .11.2
חוזה זה  בביצועמי המועסק מטעמו  מעביד בינו ובין-חסי עובדעצמאי וכי לא קיימים י

 ובין המועצה .

הזוכה מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי  11.3
המועצה אשר  ובדי, מלבד עדמעבי-ובין המועצה לא יתקיימו כל יחסי עובד בינם
 .הספר ביתיכו להיות מועסקים בימש

 בית הספרית היחידה מעבודתם של העובדים המועסקים בהצדדים מבהירים כי הנהנ 11.4
ימצא בבעלותה, וכי תפקידה של המועצה הינו ציבורי  בית הספרהיא הזוכה, אשר 

 בלבד.

ע מן ר, התנאים, וכל עניין אחר הנובהזוכה מתחייבת למלא את כל חיוביה בתחום השכ 11.5
תצהיר חתום על ידי עורך ם החלים, ולהמציא למועצה הקיבוציי םהדין או מן ההסכמי

 דין של מנהל בזוכה מדי שלושה חודשים בדבר עמידתה בתנאי זה.

 
 , פיצוייפוינזיקין, ביטוח, ש. 21

גופנית ו/או  נזק  היעכל חבות כספית שתוטל עליה על פי דין בשל פגהזוכה תישא ב.12.1
מחדל של ישי כל שהוא עקב מעשה או יגרמו לעובדיה, מבקריה ו/או צד שללרכוש שי

 הזוכה.

המועצה  תישא בכל חבות כספית שתוטל עליה על פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק .12.2
צד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של לרכוש שייגרמו לעובדיה, מבקריה ו/או 

 צה.המוע
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  את הביטוחים המפורטים להלן: הזוכה תערוך ותקיים .12.3

, במלא ערך כינון מחדש, מפני אובדן או נזק עקב ספרה ביתביטוח המבטח את  12.3.1
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, ברק, התפוצצות, רעידת 

ויות, נזק ופה וסערה, נזקי טבע אחרים, בשביתות, התפרעאדמה, שיטפון, ס
           בר ויתור על זכות ריצה. הביטוח האמור יכלול סעיף בדבזדון, התנגשות וכן פ

לא יחול על  ורתחלוף כלפי המועצה ו/או הבאים מטעמה, ובלבד שוויתור כאמ
 מי שגרם לנזק בזדון.

 40,000,000ול אחריות שלא יפחת מסך של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגב 12.3.2
פת הביטוח, כאשר הביטוח כאמור עים מיליון( ₪  למקרה אחד ולתקו)ארב

יה וכל הבאים מטעמה, בשל האחריות בקשר חב לשפות את המועצה, עובדיור
למעשה ו/או מחדל של הזוכה ו/או הבאים מטעמה, בכפוף לסעיף בדבר אחריות 

 צולבת.

 20,000,000מעבידים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  תיוביטוח אחר 12.3.3
          ועצה היה ונטעןר הביטוח כאמור יורחב לשפות את המ)עשרים מיליון( ₪ כאש

לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המועצה  נושאת בחובות מעביד כלשהם 
משרד בהתאם להנחיות  –כלפי עובדי הזוכה. ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 

 החינוך.

טוח אחריות לשיקול דעתה של הזוכה, דוגמת ביביטוחים נוספים בהתאם  12.3.4
 מקצועית.

על סעיפיו הקטנים, תהייה על חשבון התקציב  12.4 סעיףיטוחים הנקובים בעלות הב.12.5
 . הספר ביתהשנתי של 

 

 ערבות לקיום החוזה. 31

ה, תמציא הזוכה למועצה, עובר להבטחת מילוי חיובי הזוכה בהתאם לחוזה ז .13.1
ה למדד המחירים לצרכן, כאשר ה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודלחתימת חוזה ז

דרישה, בסך לפקודת המועצה, בת פירעון עם  2019 ייונמדד חודש  יהיההבסיסי המדד 
 אשר תוקפה יהיה עד לשנה מיום סיום ההתקשרות. )חמישים אלף( ₪ 50,000של 

 ."זטכנספח  י המכרז כנוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצורף למסמ .13.2

 

 ביקורת .41

הביקורת של  מבקר הזוכה, יחידות וגופי לביקורת של מבקר המועצה, ודיעמ פרבית הס
משרד החינוך, משרד מבקר המדינה, וכל גוף ביקורת אחר לו כפופים המועצה  והזוכה 

 ו/או הקבלן.

 

 זכויות חאתהמ. 15

רים את זכויותיה או חובותיה לפי אינה רשאית להמחות או להסב לאחר או לאח הזוכה
     ראש של המועצה.כולן או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומ הסכם זה,
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 חוזה הפרת .16

מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של  .16.1
 החוזה:

 הפרה את חובתה לקיים כל דין החל לעניין העסקת עובדים. אם הזוכה  .16.1.1

או פגישות מוסדרות של הוועד המנהל ו/אם הזוכה הפרה את חובתה לקיים   .16.1.2
 הוועד המנהל. אם פעלה בניגוד להחלטות

ו/או בשיעור הנשירה )הגלויה )%( )חצי( אחוז  1/2 -ה של יותר מחלה עלי .16.1.3
ת המועצה היא ומדיניהסר ספק יובהר שוב, כי  למען .בבית הספרהסמויה(  

ללא נשירה  לביתם,בתחומי המועצה, בסמוך שכל תלמידי היישוב ילמדו 
יחסות יספר הינו על אזורי וההתן כי בית ה)יצוי או סמויה והנשרה גלויה ו/

 .תהיה זהה( ץ,לתלמידי חו

ידע המהווה ראייה על פי כללי המשפט המנהלי, וממנו נתקבל אצל המועצה מ  16.1.5
י לו היה מצוי בידי המועצה במועד ההחלטה במכרז, לא הייתה עולה כ

 רת עם הזוכה בהסכם זה.המועצה מתקש

י הוראות כל דין, תהיה רשאית המועצה  להפעיל החוזה על ידי המועצה  על פבוטל .16.2
י והזוכה תהיה חייבת לשפות את בעצמה או באמצעות צד שליש בית הספראת 

ישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע המועצה  בגין כל ההוצאות ה
 דים למועצה המועצה  על פי כל דין.בשאר הסעדים העומ

האמור לעיל תהיה המועצה רשאית לבטל את ההסכם ללא מבלי לפגוע בכלליות .16.3
 ש כל אחד מהמקרים הבאים:צורך בהודעה מוקדמת למפעילה בהתרח

 לרכוש הזוכה. וני או קבוע לעסקו ו/אאם ימונה כונס נכסים זמ .16.3.1

 בוע למפעילה.אם ימונה מפרק זמני או ק .16.3.2

)ארבעה  14רצופה העולה על  סיקה לנהל את עסקיה לתקופהאם הזוכה הפ .16.3.3
 עשר( יום.

 ו לאחר.אם הזוכה הסבה את ההסכם כולו או מקצת .16.3.4

 כאשר הזוכה הסתלקה מביצוע ההסכם. .16.3.5

כשיש בידי המועצה  הוכחות להנחת דעתה שהזוכה או אדם אחר בשמה או  .16.3.6
הנאה וחד, מענק, דורון או טובת עמה נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שמט

 להסכם. שרכלשהי בק

 

והפרה הזוכה הוראה  על סעיפיו הקטנים, במידה 15מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .16.4
יום לאחר שדרשה מן  31ת ההסכם, מהוראות הסכם זה תוכל המועצה  לבטל א

 כה לא תקנה את ההפרה. הזוכה בכתב לתקן את ההפרה, במידה והזו

טול, תוכל המועצה  לחלט את ערבות הביצוע ההסכם וקמה למועצה זכות ביהופר .16.5
ומדים למועצה על פי כל דין שמסרה הזוכה ולנקוט בכל האמצעים האחרים הע

 במקרה של הפרת חוזה.
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ן הזוכה לדרוש בכתב את תיקו וכלת ,ר ההסכם ע"י המועצה הפרה שאינה יסודיתהופ.16.6
, מיום קבלת הדרישה יום 31רה ע"י המועצה תוך יום. לא תוקנה ההפ 31ההפרה תוך 

זה, תוכל הפרה יסודית, של הוראות הסכם של הזוכה, ו/או בוצעה ע"י המועצה 
 ( חודשים מראש. הש)שלו 3הזוכה לתת למועצה הודעה על ביטול ההסכם, 

לניהול ולאחריות המועצה,  פרבית הסעם קבלת החלטה על סיום ההסכם, והחזרת  .16.7
יפוי בקשר להשקעותיה בתחומים הבאים: מימון, לא תהא זכאית לפיצוי או ש הזוכה

 .כיחינובינוי, שיפוץ, אחזקה והצטיידות במוסד ה

והחומרים הקיימים במוסד  עם קבלת החלטה על סיום ההסכם, הריהוט הציוד .16.8
 בהם. כותז כלולמפעילה לא תהיה  במועצההחינוך, יישארו 

בתוך תקופת ההסכם בשום  פרבית הסי להפסיק את הפעלת . הזוכה לא יהא רשא16.9
 פנים ואופן למעט בהסכמתה של המועצה מראש ובכתב.

 שונות. 71

היה תוקף לכל חוזה או חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא י  .17.1
 הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

תמו על ידי כל אך ורק אם נעשו בכתב ונח ינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדיםש  .17.2
 הצדדים לחוזה.

תן בכתב תחשב כאילו הגיעה הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינ  .17.3
 בעת מסירתה. –נשלחה ואם נמסרה ביד מהמועד בו  ימים 5לתעודתה תוך 

וש לפרשנות י הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימכותרות השוליים נקבעו לצורכ .17.4
 החוזה.

 באו הצדדים על החתום: ולראיה

                                     _____________________        _____________ 
 הזוכה             המועצה 

 
                  _______________ ידי: על                                ________________ י:יד על

                                       :________________תואר                                         המועצה אשר       :תואר 
 

                  _______________ ידי: על                __________________ ידי: על
                                      ________________:תואר                                                   גזבר            :תואר 
        

                  _______________ ידי: על                __________________ ידי: על
                                      _:_______________תואר            חשב מלווה                                        :תואר 
        

 
 אישור

 מאשר בזאת כי המשמש כיועץ המשפטי של הזוכה      הח"מ, עו"ד  אני
 

__________ ת.ז. ______________ __-_________________ ת.ז. ___________ ו
לה ינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבאשר חתמו על חוזה זה בפני, בשם החברה ה

רה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה  להתקשר בחוזה זה ולהסמיך החלטה כדין על ידי החב
 נספחיו.את הנ"ל לחתום על החוזה ו

 ________תאריך                 _________________"דעו     
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   ד"י ספחנ

   דרוג ההצעותמחוון 
 (2019 מרץ 20, תשע"טי"ג אדר ב,  ,4/2019 הפניםל משרד ש חוזר המנהל הכללי)על פי 

 
 ".משוקלל סופי ציון" פי על תדורגנה עותההצ .1

 :ם תעשה במהלך דו שלביבחינת הפרמטרי .2

 מרכיבי איכות. 85%-הצעת מחיר ו 15% -חלוקת הניקוד במכרז הינה  .א

 לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות.  .ב

קלל של כל יכות משוהוא קבלת ציון א אי למעבר לבחינת הצעת המחיר במכרזתנ .ג
לפחות בכל אחד מהרכיבים  75ל בכללי וציון ש 80-מרכיבי האיכות שלא יפחת מ

( )קרי, מרכיבי התמונה החינוכיתשהוגדרו כחובה  פרמטריםשל ציון האיכות ב
 ונו של המציע'. ההתאגדות של המציע' ו'בחינת ניסי 'צורתלהוציא הסעיפים: 

המציעים שעמדו בתנאי המעבר את הצעות המחיר של  וועדהלאחר מכן, תבחן ה .ד
 לל.לצורך השוואה של הציון הכו

 אמות המידה שעל פיהן ישוקלל ניקוד ההצעות ואופן הבדיקה, הינן כדלקמן: .3
 

ס"ה   קלמש פירוט הגדרה .מס
 % -ב

 
1. 

 
 הצעות כספיות

 

 
15% 

גובה - הצעת מחיר  .1.1
אותה  קורההת

 יגבה הזוכה במכרז. 

 

 -מרבי של התקורה ובה ההג
 ל"מנכ הנחיותתאם לבה

 נוהל" בנושא החינוך משרד
 מוסד מפעיל גורם בחירת
" העליונה בחטיבה חינוך

 -"( הנחיות המנכ"ל)להלן: 
 6%לא יעלה על 

8 

היקף השקעות  .1.2
בית הרב שנתי ל

 הספר

המציע שיציע סכום השקעה  
שהנו  ממקורות עצמאיים

זכה למלוא הגבוה ביותר י
  קודהני

 ה()ראו הערה בסוף הטבל

7 

 
2. 

 

  צורת ההתאגדות של המציע

 
5% 

מלכ"ר מציע אשר הינו  מלכ"ר
 נקודות.  5-ינוקד ב

)נדרש אישור מהרשות 
 המוסמכת(. 

מובהר בזאת, כי לצרכי 
מכרז זה "מלכ"ר" משמעו: 

תאגיד שכל פעילותו ללא 
גת יוצא מן הכלל מסוו

5  
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. נת רווחכפעילות ללא כוו
ן זה סיווג כמלכ"ר על לעניי

רשויות מע"מ יהווה  ידי
 ראייה חלוטה להיותו של

 הגוף מלכ"ר.

 
3. 

 
 ניסיון

התמחויות באו במגמות  מח"טניסיון של המציע בהפעלת 
מגמות בתחום האמנויות,  ,כגון מגמות טכנולוגיות)רלוונטיות 

מאתגר לתלמידים נושרים  בית ספרמגמות לתלמידים בסיכון, 
 .(וכדומה

 
10% 

 
4. 

 
 ונה חינוכיתתמ –חובה בתחום האיכות אמות מידה 

 

 
50% 

בחינת רמתו המקצועית עפ"י 
 התמונה החינוכית

נתון זה יבחן, 
בהתבסס על נתוני 

משרד החינוך 
בהתאם  ונוהליו

 הלן:לפרמטרים של

 

על פי נתוני  יעשה בגרותל זכאיםהאחוז  .4.1
משרד החינוך 

 .ונוהליו

4% 

נתוני  יעשה על פי אחוז מצטיינים. 4.2
משרד החינוך 

 .נוהליוו

4% 

יעשה על פי נתוני  מתמטיקה  יח"ל  5אחוז . 4.3
משרד החינוך 

 .ונוהליו

4% 

יעשה על פי נתוני  יח"ל אנגלית 5אחוז  .4.4
וך משרד החינ

 .ונוהליו

4% 

 תלמידים אחזקת. 4.5
 (נשירה מניעת)

יעשה על פי נתוני 
שרד החינוך מ

 .ונוהליו

6% 

י יעשה על פי נתונ בחינותהטוהר   4.6
משרד החינוך 

 .ונוהליו

6% 

שירות  גיוס לצה"ל/ 4.7
 לאומי אזרחי

יעשה על פי נתוני 
משרד החינוך 

 .ונוהליו

8 

יעשה על פי נתוני שילוב ילדים בחינוך  4.8
משרד החינוך 

4% 
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 .ונוהליו המיוחד

פי נתוני יעשה על  מעורבות באלימות 4.9
משרד החינוך 

 ונוהליו.

10% 

 
5. 

 

 

 לקביעת ציון האיכות אמות מידה בשיקול דעת הוועדה 

 
 

20% 

ניסיונו של המציע 
 בתחומים נוספים

 

 

נתון זה יבחן על פי פעילותו 
ספר  ביתבשל המציע 

במועצה שהוא ניהל ומנהל 
ברשויות ו המקומית זרזיר

מקומיות אחרות, ובכלל זה 
 מידה הבאות:ה אמות

 

 ניסיון ומומחיות של המציע
בשיפור תהליכי למידה 

והוראה, תוך גילוי יכולת 
, והוראה הנחיה, הדרכה
 במגזר הערבי.

3% 

טת של המציע בקלי ניסיון
והבאתם להישגים  מח"ט

פדגוגיים  חינוכיים,
 וחברתיים.

4% 

מפעיל תכניות  המציע
חינוכיות ויש לו מנגנון 

לליווי תלמידים מתקשים 
 ומצטיינים.

3% 

 10% המציע.ראיון עם 

 

 :הבהרה

יעמדו להבטיח כי הרשתות המציעות אכן מעוניינת  זרזירבית המקומית המועצה 
" ולמנוע מצב בו רשת מציעה סכום הספר ביתבהתחייבותם ל"היקף השקעות הרב שנתי ל

ל אין בכוונתה / ביכולתה לממש את הצעתה או גבוה, מקבלת ניקוד גבוה בגין הצהרתה, ובפוע
 ה מממשת את התחייבותה.שבפועל אינ

 -)נא ראו נספח י"חיתבקשו כל הרשתות להצהיר  פיכך, מובהר בזאת כי במהלך המכרז,ל
די לוודא שהרשת כי כ( "הספר בית"היקף השקעות הרב שנתי למכרז להתחייבות זוכה ב

"(, תתחייב כל הספר ביתהשקעות הרב שנתי לה)לגבי "היקף  ההזוכה אכן תעמוד בהתחייבות
 בכתב כי אם תזכה:הרשת 

מועצה ט ב"מחחשבון בנק משותף לרשת ולמועצה שיקרא: "חשבון השקעות יפתח  .1
 ".רהמקומית זרזי

לא יאוחר משלושה ימים מרגע הזכייה, סכום כסף הרשת הזוכה, לחשבון זה תפקיד  .2
הציעה המהווה הפרש בין התחייבותה למלוא ההשקעה מעבר למתחייב, לבין התקורה ש

 במכרז.
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יהיה סוברני להחליט על השימוש בכסף זה, בכפוף  בית הספרהמנהל של הוועד  .3
 להתחייבות הרשת הזוכה במכרז.

או מקצתו, לרשת הזוכה אלא ינוצל במלואו  בון זה, כולוקרה לא יחזור כסף מחשבשום מ .4
 .הספר ביתלטובת 

כפוף שהוצעה ע"י המציע )בכי עליהן להיות מכספי התקורה עוד יובהר לעניין ההשקעות, 
( או ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין, שלא 6%עד  –ע"י מנשרד החינוך  לתמורה המותרת

 ורים(. ים )תשלומי ההחינוך או כספי משתתפמכספי משרד 

ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת בית מדובר על השקעות פרטניות בבית ספר כי יודגש, עוד 
בית הספר מניידת בין מוסדות חינוך אינם למען הסר ספק, תקציבים שהבעלות על הספר. 

 בניקוד העודף שלה לעניין זה. יכולים להיכלל

 אלה בבית הספר. השקעות ישרותת בנוגע לכוונותיו לוהמציע יצרף אסמכתא

מסמך זה יפורסם באתר המועצה ובמקביל תקבל כל רשת שהגישה מועמדותה כחוק, 
 המפנה לאתר. הודעה
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 ט"ו ספחנ

 
   למילוי, בכפוף למחוון מרוכזתטבלה 

 
 

 )ניתן להוסיף דפים( יש לפרט את ניסיון המציעה
 
 
 

 פירוט הסבר הגדרה .מס
 הצעות כספיות .1

 הצעת מחיר על .1
אותה יגבה  התקורה

 זוכה במכרז. ה

 

 - המרביגובה התקורה  
 ל"מנכ הנחיותבהתאם ל

 בנושא החינוך משרד
 מפעיל םגור בחירת נוהל"

 טיבהבח חינוך מוסד
הנחיות " )להלן: העליונה
לא יעלה על  -"( המנכ"ל

6%. 

 

היקף השקעות הרב .2
 בית הספרשנתי ל

המציע שיציע סכום 
מקורות מ השקעה 

עצמאיים שהנו הגבוה 
יזכה למלוא ביותר 
)ראו הערה בסוף  הניקוד
 (וכן נספח י"ח  הטבלה

  

  צורת ההתאגדות של המציע .2

"ר מלכמציע אשר הינו  מלכ"ר
נקודות. )נדרש  5-ינוקד ב

אישור מהרשות 
המוסמכת(. מובהר בזאת, 

כי לצרכי מכרז זה 
"מלכ"ר" משמעו: תאגיד 

שכל פעילותו ללא יוצא 
וגת כפעילות מסומן הכלל 

עניין זה . לללא כוונת רווח
סיווג כמלכ"ר על ידי 
רשויות מע"מ יהווה 

ראייה חלוטה להיותו של 
 הגוף מלכ"ר.
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 ניסיון .3
 

יסיון של המציע בהפעלת נ
או במגמות  מח"ט

התמחויות רלוונטיות ב
 ,כגון מגמות טכנולוגיות)

מגמות בתחום האמנויות, 
מגמות לתלמידים בסיכון, 

מאתגר  בית ספר
לתלמידים נושרים 

  .(וכדומה

 

 תחום האיכות אמות מידה חובה ב .4
בחינת רמתו המקצועית 
 עפ"י התמונה החינוכית

בהתבסס  נתון זה יבחן,
על נתוני משרד החינוך 

 ונוהליו.

 

יעשה על פי נתוני משרד  כאים לבגרותאחוז הז. 1
 ינוך ונוהליו.הח

 

נתוני משרד  יעשה על פי אחוז מצטיינים.2
 .ונוהליוהחינוך 

 

יח"ל  5אחוז .3
 מתמטיקה

ה על פי נתוני משרד יעש
 .ונוהליוהחינוך 

 

נתוני משרד יעשה על פי  יח"ל אנגלית 5אחוז .4
 .ונוהליוהחינוך 

 

 תלמידים אחזקת.5
 (נשירה תמניע)

יעשה על פי נתוני משרד 
 .ונוהליוך החינו

 

ני משרד יעשה על פי נתו בחינותהטוהר .6
 .ונוהליוהחינוך 

 

שירות  ס לצה"ל/גיו.7
 חילאומי אזר

יעשה על פי נתוני משרד 
 .ונוהליוהחינוך 

 

.שילוב ילדים בחינוך 8
 דהמיוח

יעשה על פי נתוני משרד 
 .ונוהליוהחינוך 

 

יעשה על פי נתוני משרד  ות באלימות. מעורב9
 .ונוהליונוך החי

 

5. 
 

 דה בשיקול דעת הוועדה לקביעת ציון האיכות אמות מי

ניסיונו של המציע 
 בתחומים נוספים

 

 

זה יבחן על פי  נתון
 ביתבפעילותו של המציע 

ספר שהוא ניהל ומנהל 
 המקומית זרזירה מועצב

וברשויות מקומיות 
 אחרות, ובכלל זה אמות

 המידה הבאות:
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ניסיון ומומחיות של 
המציע בשיפור תהליכי 

למידה והוראה, תוך גילוי 
 יכולת הנחיה, הדרכה

 במגזר הערבי., והוראה

 

טת של המציע בקלי ניסיון
והבאתם להישגים  מח"ט

פדגוגיים  חינוכיים,
 וחברתיים.

 

מפעיל תכניות  ציעהמ
חינוכיות ויש לו מנגנון 

לליווי תלמידים מתקשים 
 ומצטיינים.
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 "ז טנספח 

 
 החוזה  ביצועל  בנקאית  נוסח ערבות

 ה(ייש להמציא אחר הזכי)
 
 

 __ ____________________ ______________________________________________________  :נקב

 _______________________________________: ___________סניף
 :____________________________________________כתובת הסניף

 ______________________:___________________________תאריך
 

    
 

 לכבוד
 זרזיר המקומיתצההמוע

 ____________ ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

₪  )ובמילים:  ______ לסכום כולל של עד  ,סכום ערבים בזה כלפיכם לתשלום כלאנו 
"(, שתדרשו מאת סכום הערבות" )להלן:שקלים חדשים(  ________________________

יה צמוד סכום הערבות יה .18/2019שר למכרזבק "(הנערב" __________________ )להלן:
קה יסטיית לסטטמפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזכפי שיתפרסם מדד המחירים לצרכן ל

  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " ומחקר כלכלי
פורסם ביום אשר  2019חודש מאי לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 .(כך)או סמוך ל 15.06.2019
ום שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשל הא המדדזו, י לעניין ערבות "החדש המדד"

 בפועל עפ"י ערבות זו. 
 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "דהההצמהפרשי "

הסכום השווה  ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 .בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודילמכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי 
עד  דרישתכםנשלם לכם את הסכום הנקוב באם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, 

 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.
ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי 

חייבים  את דרישתכם ומבלי שתהיו או לנמק הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח
 .לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו  ימים 15-מ אוחרב, לא ילפי דרישתכם הראשונה בכת
נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

 ההצמדה למדד.
 __________. פה עד ליום ערבות זו תישאר בתוק

 .כתב לא יאוחר מהתאריך הנ"לה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכל דריש
 

 ,ד רבבכבו
 ______________________ בנק 
 _________________________ 

 
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת 

 הסניף.
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   זי"נספח 
 

 

 מכרז לשלם שכר כדין התחייבות זוכה ב
 

ע במצי____,  ס' ______________________הח"מ _________ נושא ת.ז. מ אני
"המציע"( -____  )להלן_________________________ שמספרו ______________

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם 
 אעשה כן מצהיר/ה בזאת כדלקמן: לא 

 
 התאםטיים, בההסכמים הקיבוציים הרלוונ לשלם שכר כדין, ובכלל זה, ע"פאני מתחייב 

אגף הרישוי, המתעדכן מעת  -להנחיות משרד החינוך )בנוסח המופיע באתר משרד החינוך 
 לעת(.

 
 

 _מורשי חתימה  וחותמת התאגיד _______________________________ תחתימ
 
 

 ___________________________________________________________ תאריך
 
 

 חתימה אימות

 

__ עו"ד, מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על ___________הח"מ _ אני
 ר חתם על הצהרה זו מוסמך לעשות כן בשמו.פי דין וכי ה"ה ___________________, אש

 

____________        ______________        _____________ 

 ךתארי                     חתימה וחותמת          שם          
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   ח "ינספח 
 

 " הספר בית"היקף השקעות הרב שנתי למכרז להתחייבות זוכה ב
  

במציע ____,  ס' ______________________הח"מ _________ נושא ת.ז. מ אני
"המציע"( -____  )להלן_________________________ שמספרו ______________

הקבועים בחוק באם  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
 אעשה כן מצהיר/ה בזאת כדלקמן: לא 

 
השקעות הרב ה)לגבי "היקף  העמוד בהתחייבותאאכן שאם אזכה, די לוודא הצהיר כי כאני מ

 בכתב כי אם תזכה: והריני מתחייב"(, הספר ביתשנתי ל

מועצה ט ב"מחחשבון בנק משותף לרשת ולמועצה שיקרא: "חשבון השקעות פתח א .1
 ".ררזיהמקומית ז

לא יאוחר משלושה ימים מרגע הזכייה, סכום כסף הרשת הזוכה, פקיד אלחשבון זה  .2
הציעה המהווה הפרש בין התחייבותה למלוא ההשקעה מעבר למתחייב, לבין התקורה ש

 במכרז.
יהיה סוברני להחליט על השימוש בכסף זה, בכפוף  בית הספרהוועד המנהל של  .3

 להתחייבות הרשת הזוכה במכרז.
או מקצתו, לרשת הזוכה אלא ינוצל  בון זה, כולוקרה לא יחזור כסף מחשם מבשו .4

 .הספר ביתבמלואו לטובת 

שהוצעה ע"י המציע )בכפוף כי עליהן להיות מכספי התקורה ובהר לעניין ההשקעות, מעוד 
( או ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין, שלא 6%עד  –ע"י מנשרד החינוך  לתמורה המותרת

 ורים(. ים )תשלומי ההחינוך או כספי משתתפרד מכספי מש

ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת בית מדובר על השקעות פרטניות בבית ספר כי יודגש, עוד 
למען הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בית הספר מניידת בין מוסדות חינוך אינם הספר. 

 בניקוד העודף שלה לעניין זה. יכולים להיכלל

 אלה בבית הספר. השקעות ישרותת בנוגע לכוונותיו לומכתאצרף אסני מהרי

 
 מורשי חתימה  וחותמת התאגיד ________________________________ חתימת

 
 

 ___________________________________________________________ תאריך
 
 

 חתימה אימות

ח.פ ______________ __המציע _____ עו"ד, מאשר בזאת כי הח"מ _____________ אני
ת.ז  ___________________ הפי דין וכי ה" רשום בישראל על___ ___________

 ה/אשר חתם ________________ ת.ז ________________  "הה -ו ,______________
הרתיו/ה כי יהיו ם המציע, והצהיר/ו אחר שהזלעשות כן בש ך/יםמוסמבפניי על הצהרה זו 

 בועים בחוק אם לא יעשה/ו כן.הקצפויים לעונשים 

____________        ______________        _____________ 

 תאריך                     חתימה וחותמת          שם          
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 ט י"ספח נ

 מח"טלהפעלה ולאחזקת  ,למכרז לניהולסכמתי  לו"ז 

 הערות מקום תאריך הנושא מס.

 שעה תאריך יום

    מכרזפרסום  . 1

 )החל ב( 

אתר המועצה;   --- 16/12/2019 ב'

   תובהכהתקשורת ה

   

רכישת מסמכי   . 2

המכרז,  

המסמכים  

הנלווים ונוסח  

חוזה  

 ההתקשרות 

 בין השעות   16/12/2019 ב'

16:00-

08:00 

 

במשרד מנהל אגף  

 בבניין המועצה   הרכש

 

 מציעים  מפגש  . 3

 

-09:00 25/12/2019 'ד 

10:30 

  מפגש בחדר הישיבות 

המועצה.  בבניין 

מבנה המיועד  המשך ב

 . הספר  יתבל

 

פרסום   . 4

 הפרוטוקול   

עד שעה   26/12/2019 'ה

15:00 

  אתר המועצה 

בקשה   .  5

 להבהרות 

 

 לא יאוחר מ  'א

29/12/2019 

שעה  

13:00 

בדוא"ל, בפורמט  

Word  בלבד 

 

 פרסום תשובות  . 8

 

 31/12/2019 'ג

 

  אתר המועצה  15:00

 מסירת טפסים  . 9

 

 לא יאוחר מ  'ב

6/1/2020 

     מחלקת רכש  13:00

פתיחת   . 12

 מעטפות 

חדר הישיבות בבניין   13:30 6/1/2020 'ב

     המועצה.  

בנוכחות  

 היועמ"ש 
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זימון טלפוני   . 13

 ראיונות ל

באחריות מנהל   16:00עד  6/1/2020 'ב

 מחלקת הרכש 

ביום זה  

תינתן  

השעה 

המדויקת 

בהתאם  

למספר  

המציעים  

שיעמדו  

 י הסףבתנא

  45עד ראיונות ) . 14

 דקות למציע( 

  -16:00 8/1/2019 'ד 

19:00   

     

חדר הישיבות בבניין  

     המועצה.  

ניפגש לפני  

הראיונות  

ואני אתדרך  

את חברי  

ועדת  

 המכרזים 

המלצות ועדת   . 15

מכרזים לראש  

 המועצה 

יאוחר  לא  9/1/2019 ה'

משעה 

10:00 

  

    9/1/2019 ה' החלטה  . 16

ה למשרד  הודע . 17

 החינוך 

   12:00 9/1/2019 ה'

   12:30 9/1/2019 ה' הודעה למציעים  . 18
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 כ נספח 

  
   4מרכזי חינוך טכנולוגי 

 

ספר מקיפים  ביתמרכזי החינוך הטכנולוגיים מיועדים לתלמידים שהתקשו להתמיד ב

ונית ספר אלו משלבים למידה עי ביתהלמידה, ההתנהגות והביקור הסדיר. בתחומי ואחרים 

תלמידים(,  150-250הוא ראשית בגודלם ) ספרבית הל ם למידה מקצועית. ייחודם שביחד ע

(. מרכזי חינוך ונוער נותנים מענה לאותם 13-20וכן במספר התלמידים הלומדים בכיתה )

ייה ממוקדת יותר של הצרכים האישים של כל יותר וראהתלמידים שזקוקים לליווי קרוב 

האישית, תחושת  האמונה הכיתתיות נעשית דרך חיזוקות האישיות ואחד מהם. הגדרת המטר

 המסוגלות, חוויות ההצלחה ותחושת השייכות והמשמעותיות בבית הספר.

לשמש  טים פועלים בכל רחבי הארץ ונותנים שירותים לכל המגזרים בחברה, ומטרתם"המח

ית ר בפריסה ארצמרכזי חינוך ונוע 110-ענה מרכזי למניעת נשירה. כיום פועלים ככמ

 נולוגית, תעודת בגרות מלאה והסמכות טכנולוגיות.גרות טכהמלמדים לקראת תעודת ב

  

 מטרות

 שנות לימוד. 12מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך וסיום       .1

 ת המסוגלות האישית.לאת תחושחיזוק הדימוי העצמי והע      .2

 עסוקתית:סה חברתית ותהקניית תעודה משמעותית כחלק מתפי      .3

טכנולוגית ללימודי המשך לתעודת טכנאי  למכללה  לההסף לקבא. עמידה בתנאי 

 הנדסאי.  ו/או

 ב. זכאות לתעודת בגרות.

 ג. זכאות לתעודה טכנולוגית / הסמכה מקצועית.

תחושת המחויבות והחיבור לקהילה, מתוך הנחה שתלמיד לקהילה: העמקת תרומה       .4

 עצמו לקהילה.ל גם לתרום משמקבל מסוג

תית: הכנה לשירות צבאי/ שירות לאומי או שירות אזרחי , השתלבות בעולם עות חברני       .5

 התעסוקה והאקדמיה .

ת לשילובם פשר את ההזדמנוהשלמת פערים לימודיים )לתלמידי כיתות ט'( במגמה לא      .6

 בחינוך העל יסודי .

  

  

 מאפייני האוכלוסייה

ציה תקינה, המאופיינים כתלמידים ינטליגנו תלמידים בעלי יכולות ואחינוך יתקבל למרכזי

הזקוקים למערכת חינוכית טיפולית הוליסטית רב מקצועית   עם ריבוי צרכים ובמצבי סיכון,

 רת זאת.והופנו בהמלצת קב"ס / ועדת התמדה מקומית למסג

 

 
מרכזי  << תהמחלקה לבתי ספר ומסגרות מיוחדו << לחינוך ילדים ונוער בסיכון אגף א' 4

  האגףמחלקות >>טכנולוגי  חינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/YeledNoarBesikun
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/machlakot/batey_sefer_misgarot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/machlakot/batey_sefer_misgarot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/machlakot/batey_sefer_misgarot/


 
 

 מקומית זרזירהצה ט במוע"לניהול, להפעלה ולאחזקת מח 18/2019י מספר מכרז פומב

 62 מתוך  61  עמוד

 תוכנית הלימודים

 

של גשיים ולצרכים ההשכלתיים נית לצרכים הרזמ-בוהלמידה מתאפיינת בהתייחסות 

יח'  7ידים. מרכז חינוך טכנולוגי שואף להביא את תלמידיו להישגים לימודיים )לפחות התלמ

 ית.יח' טכנולוגיות( ודרכם לפיתוח של תודעה חברתית משלבת בחברה הנורמטיב 7-עיוניות ו

אופק התפתחות חות מקצועית ולהתפתלרכוש מיומנויות  מרכז חינוך טכנולוגי מאפשר לבוגר

ללימודי המשך לתעודת טכנאי ו/או   נאי הסף לקבלהמידה בתוכן ע עתידי

המטרה היא שבוגר מרכז החינוך יצא עם תעודה  לימודים אקדמיים. ו/או  הנדסאי

מרכזי החינוך הטכנולוגיים בנויה בשלושה תוכנית הלימודים ב משמעותית, ככל שניתן.

 רבדים:

ש יחידות ות: שלובהשלמת שבע יחידות עיוני ההתמקדות היא -אשוןבשלב הר ▪

 מתמטיקה, שלוש יחידות אנגלית ויחידת שפה.

מקצועות הבחירה  יחידות לימוד(. 14השלמה לתעודה טכנולוגית ) -בשלב השני ▪

הטכנולוגי. )מסמך המפרט את   חינוךבתחום זה ייבחרו על פי המגמות הקיימות ב

רכזי מ :שך, ניתן למצוא בחוברתות לימודי המרהמאפש המגמות הטכנולוגיות

 (.8, נספח ינוךהח

 השלמה לתעודת בגרות מלאה. -בשלב השלישי ▪
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