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בתי הספר לניהול והפעלת  ") מזמינה בזאת הצעות  יהיעירה (להלן: "בית שאן  עיריית   .1
חינוך ,  270157ס.מ    פסגות  ,240127ס.מ    אמירים ישיבה 270470ס.מ    טכנולוגי  מרכז   ,

ס.מ   "  .244624תיכונית  ולהנחיות "),  הספר  תי ב(להלן:  לדרישות  לתנאים,  בהתאם 
 . זה המפורטים במסמכי מכרז

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

שלא יוחזר   ₪  5,000תשלום בסך של    תמורת  ,  באתר האינטרנט של העירייה  ניתן לרכוש
 . בית שאןעיריית לרוכש, וישולם  לפקודת 

 
כל רוכש ימסור במעמד רכישת המסמכים את שם המשתתף, כתובת מלאה, מספר טלפון   .3

 ופקס, כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז ותפקידו.
 

צורה  .4 בכל  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  ההצעה  מגיש  על 
שתהא   ₪  50,000    בסכום של  עירייה  לטובת ה בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה,    ,שהיא

 . 28.05.2021  בתוקף עד ליום
 

  שאן   בית  בעיריית   הישיבות  בחדר  ,10:00  בשעה  01.02.2021  ביום  יערךמציעים  מפגש   .5
בו  ולאחרי   1  קומה  1  הבירה  ירושלים'  רח סיור  במפגש הספר  בתייערך  ההשתתפות   .

 הינה חובה, ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.   ובסיור  מציעים
 משבר הקורונה,לעקוב אחר הפרסומים באתר העיריה למקרה של שינויים בעקבות    יש

 ייתכן והמפגש והסיור יתקיימו באמצעיים דיגיטליים. 
 

כל   את ההצעה .6 לפי  מגיש ההצעה  ע"י  וחתומים  מושלמים  וכל מסמכי המכרז, כשהם 
יש   המכרז,  במסמכי  הכלולות  המכרזיםלהגיש  ההוראות  מנכ"ל  שבמשרדי    לתיבת 

הבירה  ברח'  .  העירייה קומה    1ירושלים  שאן  אישית    1בית  מיום יאוחר    לאבמסירה 
במקרה שלא תתאפשר קבלת   .בדואר   ההצעות  את  לשלוח  אין  .12:00  בשעה   22.02.2021

לא יתקבלו הצעות שיוגשו     04-6489416  בטלפון  הידנית  קהל יש לתאם את המסירה  
 . לאחר המועד האמור

 
  28.02.2021ביוםה יתקיימו  ייעירבפני ועדת הבחינה המקצועית של המצגות המציעים   .7

 כפי שתימסר לכל מגיש הצעה בנפרד. בשעה , 10:00משעה   החל
 

נוסףמידע   .8 ל  והסבר  זהביחס  למכרז  הנוגע  מפגש   , כל  במהלך  לקבל  המציעים  יוכלו 
   מר גידי פלג   אל:  gidi@bet-shean.org.ilלדוא"ל  ו/או באמצעות פניה בכתב  המציעים  

  : פקס  באמצעות   .12:00  בשעה  08.02.2021    מיום  יאוחר  לא  זאת  ,  046489423או 
 .   046489416באחריות המציעים לוודא קבלת הדוא"ל / הפקס לטלפון שמספרו

 
 . מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא היעיריאין ה .9

 

 . 4/2019המכרז כפוף לאישור משרד החינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .10
 

 ______________________ 
 ז'קי לוי מר             
  בית שאן ראש עיריית               
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 מסמך א' 
 

 בית שאן עיריית   
   __ 01/2021___   מכרז פומבי מס' 

 מרכז חינוך טכנולוגי , 270157ס.מ  פסגותבית ספר  ,240127ס.מ   אמיריםת ספר ילהפעלת ב
  244624, ישיבה תיכונית ס.מ  270470ס.מ 

 
 הוראות למשתתפים במכרז 

 
 כללי  .1

ארבעה בתי    והפעלת  ניהול  ) מזמינה בזה הצעות לה"יעירי"ה(להלן:  בית שאן    עיריית 1.1

 ,) 270157ס.מ  (  " בית ספר פסגות",  )240127ס.מ  (  " בית ספר אמיריםספר על יסודיים: "

תיכונית " ,  ) 270470ס.מ  (  "מרכז חינוך טכנולוגי " (להלן: ,  )244624ס.מ  (   " ישיבה 

בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל,  ")  הספר  בתי"

 ). "החוזה"ובחוזה המצורף, על נספחיו, בפרט (להלן: 

 

  הספר כדלקמן: תיההצעות המוגשות יתייחסו להפעלה של ב 1.2

סמל   הספר  בתישם 

 מוסד 

מספר תלמידים  

  תשפ"אבשנת 

 חט"ע   

מספר תלמידים  

  תשפ"אבשנת 

 חט"ב 

סטטוס  

 רישוי 

 31/08/2023 280 230 240127 אמירים 

 31/08/2021 222 260 270157 פסגות 
 31/08/2023 0 70 270470 מרכז חינוך טכנולוגי 

 31/08/2021 112 100 244624 תיכונית  ישיבה

 

  תנאי ,  לחוזה  2  סעיף  להוראות  שבהתאם  לכך  מופנית  במכרז  המשתתפים  לב  תשומת 1.3

  על   הבעלות   להעברת   החינוך  משרד  אישור  קבלת  הינו  לתוקפו  החוזה   לכניסת  מתלה

 .  במכרז לזוכה   הספר  בתי להפעלת  רישיון ומתן הספר  בתי

  בהתאם להוראות כל דין, הוראות נוהלי   הספר  בתי על הזוכה במכרז יהיה להפעיל את   1.4

 משרד החינוך, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז. 

יקבל זכות הפעלהיודגש כי המציע   1.5 עליונה, חטיבת החטיבה  העל    כ"בעלות"  הזוכה 

הזוכה יקבל זכות "מפעיל" בחטיבת המציע    .הביניים נשארת בבעלות המדינה והרשות

חלק מאותם מוסדות. למען הסר ספק, המשמעות של "גוף מפעיל"   ןהכן  הביניים ש

הוצאות סל תלמיד בחטיבת הביניים ובכל  בבהקשר זה, היא העסקת עובדי המינהל ו

 מקרה לא העסקת עובדי הוראה בחטיבת הביניים. 

 הספר.  בתיהמפעיל יקבל זכות שימוש בכל מתחם  1.6

ואילך כמפורט    בלימודים תשפ"מועד ההפעלה והניהול על פי מכרז זה הינו לשנת ה 1.7

 .בהוראות למשתתפים ובהסכם ההתקשרות
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 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז  .2
 

 : המכרז הליכי לקיום הזמנים  ולוחות  המועדים  את המרכזת  טבלה  להלן 2.1
 

  ההוראות  בכתב  סעיף פעולה
 במכרז  למשתתפים

 שעה ביצוע מועד

 - 26.01.2021  המכרז  פרסום מועד
 10:00  01.02.2021 15.1 מציעים וסיור  מפגש מועד

  שאלות להגשת האחרון  המועד
 הבהרה 

16.1 08.02.2021  12:00 

ההצעות   להגשת  האחרון  המועד 
 למכרז

11.4 22.02.2021 12:00 

החל    28.02.2021 15.2   המציעים מצגות קיום מועד
  10:00מ

תישלח  
הודעה  

בדבר 
לכל   השעה 

 מציע 
 - 28.05.2021 8.1  להצעה  הערבות תוקף מועד

 
תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את    עירייה ה 2.2

או   נוספת אחת  בתקופה קצובה  לעיל,  זה  סעיף  שבפתח  בטבלה  הנקובים  המועדים 
ה של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  כאמור  דחייה  על  הודעות  בכתובת   הי יעיריותר. 

www.bet-shean.org.il  "ודרושים עדים החדשים  על המו  .תחת הלשונית "מכרזים 
ה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים  י יעיר שיקבעו על ידי ה

שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או  
ה למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש  יי עירהבטחה של ה

באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים באת האינטרנט    ארכה כלשהי.  היעירימה
 של העיריה. 

 
, כדי לגרוע  זה  ה להאריך מועדים, בהתאם לסעיףיי עירלא יהיה במימוש זכותה של ה 2.3

ה על פי מסמכי  ייעיר מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה ל 
יו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה  המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יה 
אי ו/או  למימושן  הקשור  בכל  תביעה  ה-ו/או  זכויות  של  בהתאם   עירייה  מימושן 

 זה.  להוראות סעיף 
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 מסמכי המכרז  .3
 

למסמכי   3.1 יהפכו  במכרז  הזוכה  עם  החוזה  על  החתימה  לאחר  אשר  המכרז,  מסמכי 
 : ")מסמכי המכרזהחוזה, הם אלה (לעיל ולהלן: "

 

 הוראות למשתתפים לרבות הנספחים להלן:  3.1.1
 

 ; הוראות למשתתפים במכרז –' מסמך א )1(

 פרטי המציע;  –' ב מסמך )2(

 ; ערבות בנקאית –' ג מסמך )3(

 טופס הצעה כספית; – ד' מסמך )4(

 ;הצהרת המשתתף – 'ה מסמך )5(

 ;   1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לפי חוק תצהיר – ו' מסמך )6(

עמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  תצהיר    – מסמך ז'   )7(
 ; 2001  –במוסד מסוימים, תשס"א 

  ;תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים –מסמך ח'  )8(

 ;  פירוט בתי ספר המופעלים על ידי המציע – ט' מסמך )9(

 התחייבויות המציע;  –  י'מסמך  )10(

 

 שהינם: לרבות נספחיו  - א נספח י"   – וזה התקשרותח 3.1.2
 

 ; כתב ערבות –נספח א  )1

   ;אישור על קיום ביטוחים של קבלן –נספח ב'  )2

 ; אישור על קיום ביטוחים –נספח ג'  )3

 

כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים  
 האמורים. 

להן   3.2 ואין  לנוחיות ההתמצאות  ורק  נועדו אך  כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז 
נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא  

"פרשנות נגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה שמסמכי המכרז  בחשבון הכלל של 
 הוכנו על ידי העירייה כלי עזר כלשהו בפרשנותם נגדה. 

 
תהיה  3.3 בהם,  האמור  לגבי  בהירות  אי  ו/או  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  תמצא  אם 

העירייה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את 
ה הנובעת הפירוש  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  ולמציע  המכרז,  מסמכי  של  עדיף 

מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי העיריה. כל סתירה 
ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, 

 ת העיריה. יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויו 
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את   3.4 למכרז,  להגשת ההצעות  לפני המועד האחרון  לעת  לשנות מעת  רשאית  העיריה 

מסמכי המכרז, לצורך הוספה, ביטול או שינוי תנאים קיימים ו/או מכל סיבה אחרת. 
כל שינוי יועבר לידיעתו של מי שרכש את מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת 

תי נפרד ממסמכי המכרז ויקבלו עדיפות על פני  הצעות, ומסמכים אלה יהוו חלק בל
 מסמכים קודמים. 

 

 כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.  3.5
 

כל מסמכי המכרז הנם רכושה של העיריה. המסמכים מושאלים לרוכשים לשם הכנת   3.6
המכרז להחזיר מסמכים  הצעתם והגשתם ולא למטרה אחרת כלשהי. על רוכש מסמכי  

רשאי   הוא  ואין  לאו,  אם  ובין  הצעה  יגיש  אם  בין  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם  אלה, 
להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. המציע יפצה 
ו/או ישפה את העירייה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לעירייה בקשר עם אי החזרת  

ו/א  לעירייה  ו/או  המסמכים  המכרז  לצרכי  שלא  במסמכים  המציע  שעשה  שימוש  ו 
 העברתם לצד שלישי. 

 
₪,   5,000של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העיריה תמורת סך  3.7

 שלא יוחזרו. 
 

) לבין הוראות "איבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות החוזה (מסמך   3.8
 החוזה. כתב הוראות זה, יגברו ויחולו הוראות 

 

 
 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים .4
 

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו,   4.1
למכרז,  הצעתו  להכנת  הצורך  די  לו  ברורים  הם  והאם  סתירות  מכילים  אינם  אם 

הספר וינקוט בכל האמצעים האחרים הנראים   בתיישתתף במפגש המציעים ובסיור ב
 . הספר בתילו כנחוצים כדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם העיריה להפעלת 

הזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי העיריה 
אי אי-עקב  ו/או  ביה"ס  -הכרת  להפעלת  התנאים  אודות  כלשהם  נתונים  ידיעת 

 . בויותיו לפי מסמכי המכרזולקיום יתר התחיי
 

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה בהתאם להוראותיו יימסרו למעוניינים   4.2
 באופן המפורט להלן בהוראות אלו. 

 
התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו - אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי 4.3

ם, עליו להודיע על כך  ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בה
יאוחר    עד  shean.org.il-gidi@bet "ל  לדוא   שיימסר בכתב,     08.02.2021  מיוםלא 
שמספרו  .12:00בשעה   לטלפון  הדוא"ל  טלפונית קבלת  לוודא  -04באחריות המציע 

במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף    6489416

mailto:gidi@bet-shean.org.il
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חלק  יהוו  אלה  ותשובות  ידו,  על  חתומות  כשהן  האמורות  התשובות  את  להצעתו 
 ממסמכי המכרז. 

 
לעיל, מוסמכת העירייה ליתן מיוזמתה הבהרות    4.3-ו  3בסעיפים  מבלי לגרוע מהאמור   4.4

לו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל  לאמור במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפ 
המשתתפים. התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי העיריה מיוזמתה  
באתר   הפרסום  העירייה.  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  לשאלות,  כמענה  ו/או 
מהמשתתפים   אחד  כל  של  לידיעתו  הובא  כאילו  וענין,  דבר  לכל  יחשב,  האינטרנט 

שתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף במכרז, ומוטלת על המ
באמצעות   וההבהרות  התשובות  את  להפיץ  חייבת,  לא  אך  רשאית,  העיריה  תהיה 

אלקטרוני. בדואר  או  מציע    הפקסימיליה  התשובות    חייבכל  את  להצעתו  לצרף 
והן תהוונה חלק בלתי   כשהן חתומות על ידווההבהרות מטעם העיריה כאמור לעיל, 

 רד ממסמכי המכרז. נפ
 

נוספות,   4.5 והוראות  דרישות  נוסף,  מידע  הבהרות,  שרק  בזה  מובהר  ספק  הסר  למען 
ושינויים כאמור בסעיפים   (להלן    4.4- ו  4.3,  3תיקוני טעויות    – לעיל שנמסרו בכתב 

התאמה  -"מסמכי הבהרות") יחייבו את העיריה, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי 
כלשהי במסמכי   הוראה  של  בין  כוחן  במסמכי הבהרות  כלשהי  הוראה  לבין  המכרז 

האחרונות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמך הבהרות מסוים 
כוחה של ההוראה הכלולה במסמך ההבהרות    –לבין הוראה במסמך הבהרות אחר  

הסברים   ו/או  לפירושים  באחריות  תישא  לא  העירייה  עדיף.  יהיה  יותר  המאוחר 
 פה למשתתפים במכרז, ואלה לא יחייבו אותה.-בעל שיינתנו

 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5
 

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע שמתקיימים בו, במועד האחרון  5.1
ואשר ימציא יחד עם    המפורטים להלן  כל התנאים המצטבריםלהגשת הצעות למכרז,  

 הצעתו את המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן:  
 

הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת    בתילהפעיל את    המציע מתחייב .א
והתקנות מכוחו, חוק חינוך    1949  –  מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט

  1969-על בתי הספר, תשכ"ט  ק פיקוח  והתקנות מכוחו, חו  1953  -  ממלכתי, תשי"ג
ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד    ,והתקנות מכוחו

שכר   ותנאי  העסקה  לתנאי  מחויבות  תוך  שכר  (חינוך,  כפי    -לעניין  עדכונו  אף 
, על פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים  )שיעשה מזמן לזמן

ו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, התקפים והחלים, וכפי  כפי שנקבע
לזמן מזמן  ישונו  או  הסעיף .  שיעודכנו  בצד  לחתום  יש  בלבד,  זה  סעיף  (לגבי 

להוראות   בהתאם  לפעול  מתחייב  הוא  כי  לכך  הסכמה  תהווה  המציע  וחתימת 
 סעיף זה).   

 _______________ 
 חתימת המציע 
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הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין   מאוגד על פי דיןהמציע הוא גוף   .ב
ויש ברשותו אישור כי הינו רשום כדין בכל מרשם רשמי בהתאם ,  לגבי גוף מסוגו

 אישור התאגדות מתאים.יש לצרף להצעה, כל דין. לדרישות 
 

ניתן לו אישור ניהול תקין תקף  ר,  אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבו .ג
במקרה זה, יש לצרף אישור ניהול תקין  .  ע"י הגורם המתאים ברשות התאגידים

 תקף. 
 

בהתאם לנדרש מתאגיד    2017-2019לשנים    המציע הגיש דוחות כספיים תקינים .ד
מסוגו ולא נכללה בהם הערת "עסק חי", או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס  
התקינה   פעילותו  להמשך  סיכונים  או  בהתחייבויותיו  לעמוד  הגוף  של  ליכולתו 

   .בעתיד הנראה לעין
 
 

  לושהש  לפחות)  "פתש  טתשע" (נות הלימודים האחרונות  ש  שתיהמציע הפעיל ב .ה
מוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבכולם יחד    )3(

לפחות   לימודים  שנת  מידי  ו   תלמידים  1,230התחנכו  עליונה    1,180-בחטיבה 
   .תלמידים בחטיבת ביניים

 
 1976  –המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 במסמך ו' כמפורט 

המציע צירף תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע לעניין שמירת זכויות עובדים   .ו
 למסמכי המכרז.  ףהמצורנספח ח'  בתצהירכמפורט 

 

 להלן.  15.1נציג מטעם המציע השתתף במפגש מציעים, כאמור בסעיף  .ז
 

 להוכחת תנאי זה תצורף קבלה על שם המציע.  המציע רכש את מסמכי המכרז. .ח
 

 המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש להבטחת הצעתו.  .ט
 

 להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן:  5.2
בסעיף   שפורטו  הסף  תנאי  המפורטים    5.1כל  והדרישות  התנאים  יתר  וכל  לעיל, 

המכרז,   עצמובמסמכי  במציע  שיתקיימו  כלשהו,  חייבים  אחר  משפטי  בגוף  ולא   ,
לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש הצעה  

 אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר. 
 
 

 עיקרי ההתקשרות   .6
 

והוראהפרטים   בלבד,  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  את  והמובאים  תחייבנה  הסעיף  ת 
באיזה   כאמור  אחרת  התייחסות  ישנה  אחרת.  התייחסות  אין  בהם  במקרים  רק  הצדדים 

 . לרבות ההסכם, תחייב ההוראה האחרת המפורטת  –מיתר מסמכי המכרז 
 

 תקופת ההתקשרות 6.1
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  1מתאריך    ב מתחילת שנת הלימודים תשפ"שנים החל    5  - תקופת ההתקשרות תהא ל
"). לעירייה בלבד  תקופת החוזה(להלן: "  2026לאוגוסט    31ועד תאריך    2020לספטמבר  

שנים.  מימוש האופציה יעשה    5אופציה לחדש את תקפות החוזה לתקופה נוספת בת  
 בתנאים המפורטים לעניין זה בחוזה ההתקשרות. 

 
 

 דמי ניהול  6.2
 

יהא   6.2.1 במכרז,  זה  הזוכה  מכרז  פי  על  במלואן  התחייבויותיו  ביצוע  כנגד  זכאי 
ל החינוךתקונספחיו,  משרד  של  התקצוב  סך  מתוך  העליונה  ורה  ,  לחטיבה 

בשיעור שהוצע על ידו במכרז, הכל כמפורט בחוזה. מובהר כי התקורה תהווה  
הספר המאושר  והיא תחושב מתוך ההכנסות שיועברו ע"י    בתי חלק מתקציב  

  התקורה תחושבלמען הסר ספק     .תקציבי פיתוחלבד בנטרול  משרד החינוך ב
ו/או    בית שאןמתוך תקציבי משרד החינוך בלבד ולא מתוך השתתפות עיריית  

ל המועברים  ו/או תקציבים אחרים  הורים  לא תתאפשר    הספר.  בתי תשלומי 
גביית תקורה מתוספות תקציביות אשר אינם בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה  

עליונה אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת התוספת הספציפית  של החטיבה ה
 ובהתאם לאישור שיינתן.  

 
. הצעה המהווה תקורה  6%מובהר כי לא ניתן להציע תקורה בשיעור העולה על   6.2.2

תיפסל על הסף. בטופס הצעת המחיר, יציינו המציעים    6%בשיעור העולה על  
שקעה הכספית המוצעת  את שיעור התקורה המבוקש על ידם וכן את סכום הה

 . על ידם להשקעה נוספת ממשאביהם הפרטיים במוסד החינוך
 

מובהר כי התקורה כאמור הינה תמורה מלאה וסופית בגין כל שירותי המטה    6.2.3
לרבות שימוש במערכת מידע,  התפעוליים והפדגוגיים המסופקים ע"י המפעיל  

 סיוע וליווי פדגוגי והכשרת מנהלים ועובדי הוראה.
 

יגבה המפעיל תקורות כלשהן מהתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך  לא   6.2.4
 עבור חטיבות הביניים. 

 
 הקצאת שעות  6.3

 
משרד    המציע 6.3.1 של  להנחיות  בהתאם  הוראה  שעות  בפועל  להקצות  מתחייב 

מהתקן  בניכוי שיעור התקורה שהציע המפעיל    100%  מהחינוך אך לא פחות  
 בכפוף להנחיות של משרד החינוך. הידוע והעתידי של משרד החינוך 

 
 השתתפות העיריה  6.4

 

העיר  6.4.1 של  ב  יהיהשתתפות  סך  על  תעמוד  הספר  מבתי  אחד  לשנה    990כל   ₪
 ₪ לשנה לתלמיד בחטיבה עליונה.  970לתלמיד בחטיבת ביניים וסך של 
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בית שאן  תושבי  האחריות על גביית אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידים שאינם   6.4.2
   מוטלת על המפעיל בלבד.

 
שא בעלויות תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם  יהעירייה ת  6.4.3

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

 
בעלויות הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של  שא  יהעירייה ת  6.4.4

 משרד החינוך וכפי שיפורט בדוח הנגשה פרטנית בתיק משתתף.
 

ה 6.4.5 את  וכוללת  סופית  הינה  כאמור  של  שתתפות  הההשתתפות  המחושבת 
 כדלקמן:  4/2019חוזר מנכ"ל  ל  2.6  לפי סעיףה  יהעירי 

המנהל, השירותים  של עלות עובדי    100%-ל  ביתהשלמת תקצוב נורמטי )1(
והסיוע (מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לבורנטים  

 בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות).
של    ביתהשתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטי )2(

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

חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות  תשלום   )3(
ב התלמידים  למספר  בהצמדה  האחרונות,  השנים  בשלוש    בתי אלה 

 הספר. 
 

לאמור 6.4.6 תבנוסף  העירייה  התלמידים,י ,  הסעות  בעלות  להסעה    שא  הזכאים 
ב המאבטחים  ובעלות  החינוך,  משרד  של  לקריטריונים  הספר.    בתיבהתאם 

ין ההסעות והמאבטחים ע"י משרד החינוך  גיה תמשיך להיות מתוקצבת בי העיר
 .טחון פנים בהתאמהימשרד לב הו

 

"השתתפות העירייה",    -  6.4.6,  6.4.5,  6.4.4,  6.4.3,  6.4.1למעט האמור בסעיפים   6.4.7
 העירייה בשום השתתפות נוספת בין בכסף ובין בשווה כסף . לא תישא  

 

 העסקת עובדי הוראה ועובדי מנהל   6.5
 

 
לימודים תשפ 6.5.1 עובדי ההוראה להעסקה הישירה של    ב "החל משנת  כל  יועברו 

הזוכה בהתאם להוראות נוהל רישוי של משרד החינוך וההסכמים הקיבוציים  
 של עובדי הוראה. 

 

לעובדיו   6.5.2 שכר  לשלם  יתחייב  ההוראה(הזוכה  עובדי  את    ),לרבות  לשלם  וכן 
וזאת   פיטורין,  ולפיצויי  לגמל  והפרשות  זכויות סוציאליות  הנלווים,  התנאים 

הוראה עובדי  שירות  בתקנון  לאמור  בהתאם  זה  ובכלל  דין  לכל   ,בהתאם 
עם   נקבעו  אשר  הרלוונטיים  הקיבוציים  ההסכמים  לרבות  שכר,  להסכמי 

 וך.  רגונים היציגים בהתאם להנחיות משרד החינ הא
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בהתאם   6.5.3 ההוראה  עובדי  כלפי  העסקה  במחויבות  לעמוד  הזוכה  על  כי  יובהר 
 .להסכמי השכר ולהנחיות משרד החינוך

 .עובדי מנהלה ועובדי סיוע ייקלטו להעסקה ע"י המפעיל בלבד 6.5.4
 

 
 

 מיטלטלין שימוש ב 6.6
,  הבעלות  י"ע   ניהולו  במהלך   למוסד  שיגיע  ציוד  כל   זה  ובכלל   מיטלטלין  כל 6.6.1

  הסר  למען.  לבעלות  הרשות  בין  ההתקשרות  תקופת  בתום  הספר  בבתי  יישארו
  מדובר  אם  בין,  שהוא  כספי  מקור   מכל   שנרכש   ציוד  כל  כלול  זו   במסגרת ,  ספק

"זה  סעיף  לעניין.  ב"וכיוצ  הבעלות  כספי,  רשות  כספי,  מדינה  בכספי "  רכוש, 
  שאינו  כזה  והן   למבנה  המחובר   הן,  תשתיתי  שאינו  וציוד  תשתיתי  ציוד  לרבות
 .  למבנה מחובר  שאינו פרטנית  להנגשה ציוד למעט,  למבנה מחובר

  הבעלות ידי  על  שיילקח,  בלבד  תרומות  מכספי  שנרכש  רכוש  על  יחול לא  הסעיף 6.6.2
  או  למבנה  קבע  בחיבור  מחוברת  אינה  שהתרומה  ובלבד,  עבודתה  תופסק  אם

  המקומית   לרשות  או/ו   הספציפי  הספר  בתי  לתלמידי  ניתנה  ולא  למקרקעין
,  כאמור"  צבועה"ו  מיועדת  שאיננה,  לבעלות  בתרומה  מדובר   אם .  הספציפית

  הנושא  יוסדר ,  הספר  בבתי   להשאיר  מעוניינות  החדשה  הבעלות  או /ו   שהרשות
 .   הצדדים בין

 
 

 ועד מנהל  6.7
 

  להסכם. בוועד   6להוראות סעיף  ינוהלו ע"י הוועד המנהל בהתאם  בתי הספר   6.7.1
  מי   או,  בעירייה  החינוך  אגף  ומנהל  העיריה   ל"מנכ,  העיריה  ראש  יכהנו  המנהל

  ראש  .המפעיל  של  נוספים  נציגים  ושני,  מטעמו  מי  או,  המפעיל  מנהל,  מטעמם
 . המנהל  הועד  ר"כיו  ישמש  מטעמו מי או  העיריה

 
  בישיבות  להשתתף  יוזמנו,  מטעמם  מי  או,  ההורים  ועדי  ר"ויו  הספר  בתי  מנהל 6.7.2

  יוזמנו   לא  הספר  בתי  מנהלי.  הצבעה  זכות   להם  תהיה   לא  אך ,  המנהל  הוועד 
 . םעבודת המשך  או /ו  םהעסקת  בתנאי העוסקות   בישיבות להשתתף

 
את   6.7.3 יחייבו  העירייה  על  כספיים  חיובים  שמטילות  המנהל  הועד  החלטות 

ה בעירייה על פי פקודת  העירייה אם ורק אם אושרו על ידי בעלי זכות החתימ 
 העיריות. 

 

 

 תשלומי הורים  6.8
 

מדי 6.8.1 המאושרים  לסכומים  מעבר  הורים  תשלומי  לגבות  שלא  מתחייב    הזוכה 
משרד    שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של 

 . החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים
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יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל  6.8.2 יתחייב כי הנחות בתשלומי הורים    הזוכה 

  והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של
 העירייה. 
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 מסמכים ואישוריםחתימה על מסמכי המכרז והמצאת  .7
 

, לרבות על עמודי הוראות אלו ועל  כל מסמך ממסמכי המכרזעל המציע לחתום על   7.1
יישא חתימה של המציע. הצעה שלא תהיה  כל עמוד במסמכי המכרזהחוזה ונספחיו. 

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

 
המכרז   7.2 מסמכי  חותמת  על  בצירוף  המציע,  התאגיד  מטעם  החתימה  מורשי  יחתמו 

התאגיד ויצורף אישור עדכני של רו"ח או עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החתימה  
בשמו וסמכותם של מורשי החתימה לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר  

 סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.
 

ע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת חובה על המצי 7.3
 המכרז:

 
. תצהירים יאומתו כנדרש על ידי עורך  3.1המפורטים בסעיף  מסמכי המכרז  כל   7.3.1

 ; דין
 

 מסמכי יסוד:  7.3.2
 

 עותק מתעודת ההתאגדות.  )א(
 אם קיים).  -תקנון (ותזכיר  )ב(

 
  הספר  בתי  רישיונות  לרבות הסף,    בתנאי   המציע  של  עמידתו  להוכחת  מסמכים 7.3.3

 . המציע ידי על המופעלים
 

 אישור על ניהול תקין.  - במידה והמציע הינו עמותה  7.3.4
 

עותק   7.3.5  + ממוחשב  קובץ  באמצעות  תוגש  המצגת  המציע.  פעילות  על  מצגת 
 מודפס. 

 
 . 12.3כמפורט בסעיף  מסמכים פדגוגיים 7.3.6

 
למכרז 7.3.7 הבהרה  לשאלות  למכרז  תשובות  שפורסמו  ידי  ושינויים  על  חתומות   ,

 המציע.   
 

המעידה על רכישת מסמכי המכרז (אפשר לצרף גם צילום    על שם המציעקבלה   7.3.8
 של הקבלה). 

 
כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה   7.3.9

 . מקור + העתקשל המציע, 
 

המסמכים  את  יצרף  לא  ו/או  כאמור,  הנדרשים,  הפרטים  כל  את  ימלא  שלא  מציע 
 המבוקשים, רשאית העירייה לפסול הצעתו.
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 ערבות להצעה  .8
 

, שהוצאה בנוסח מסמך ג'המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי,   8.1
  לא צמוד, ואשר תוקפה יהיה עד ליום   ₪    50,000עבורו לטובת העיריה, בסכום של  

שטרות  28.05.2021 או  לבנק  פרטיות  המחאות  ביטוח,  חברת  יתקבלו   ערבות  לא 
על חשבון המציע. הערבות תהיה   כערבות. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו 

 צדדית של העיריה. -בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד
 

הצעה שלא צורפה אליה ערבות כאמור לעיל, או שצורפה אליה ערבות שאינה תואמת  
 את האמור לעיל, תיפסל על הסף ולא תידון כלל. 

 
ה למציע  יסיבה שהיא, תחזיר העירי אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל   8.2

 את שטר הערבות לאחר חתימת הזוכה על החוזה. 
 

תוך   8.3 הערבות  תשוחרר  תתקבל,  המציע  הצעת  שהמציע    7אם  מהיום  ימים  (שבעה) 
ביטוחים בהתאם   על קיום  ואישור  וימציא ערבות לקיום החוזה  על החוזה,  יחתום 

 להוראות החוזה. 
 

נתקבלה על ידי העירייה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא  אם המציע, אשר הצעתו   8.4
ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד  
המפורט להלן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה, 

של המציע ומסירת ביצוען  לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו  
למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם,  
וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של העיריה לתבוע את נזקיה הממשיים  

 שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל. 
 
 ההצעה תוקף .9
 

למשך   9.1 בתוקף  תישאר  להגשת    90ההצעה  שנקבע  האחרון  מהמועד  יום  (תשעים) 
קף הצעתו  ההצעות במכרז. אם יידרש לכך בכתב ע"י העירייה, יאריך המציע את תו

עד לקבלת החלטה סופית במכרז. מציע שלא יאריך ערבותו  ואת תוקף הערבות להצעה  
 כאמור ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרז. 
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 תקינות ההצעה  .10

 
לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס,  אין   10.1

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

 
אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף   10.2

לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר נתבקש במפורש    המסמכים ובין במכתב
במסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים, ובמקרה שלדעת  

 עלול הוא לפסול את ההצעה.  – העיריה הוא מהותי 
 

יה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו מידע, נתונים  י העיר 10.3
בכל   הנתונים,  והסברים  את  למסור  חייב  יהיה  והמציע  בהצעתו,  הקשור  עניין 

ההסברים והניתוחים האלה לעירייה או למי מטעמה. כמו כן תהיה העיריה רשאית  
לבחון עם המציע אם הצעתו אינה מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על 

מטעמ למי  ו/או  לעירייה  למסור  המציע  יסרב  אם  נכונות.  בלתי  הסברים  הנחות  ה 
ונתונים כאמור להנחת דעתה, תהיה העירייה רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה 

 לה עד כדי פסילת ההצעה. 
 

 אופן הגשת ההצעות והמועד להגשתן  .11
 

על   11.1 המעידים  והמסמכים  האישורים  כל  את  ההצעה  במסגרת  להגיש  המציעים  על 
 כל דין.  עמידה בדרישות

 
שעל גביה יהיו רשומים פרטי המכרז. ההצעה  וחתומה, ההצעה תוגש במעטפה סגורה  11.2

ב י  2- תוגש  ההצעה  עם  יחד  העתק).   + (מקור  כל    גישעותקים  את  לעירייה  המציע 
  מסמכי המכרז.

 
מפורשות כי את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות, מעטפה אחת תכלול    מודגש 11.3

הנוספת   והמעטפה  המחיר  הצעת  המכרז   ל ותכל את  ומסמכי  ההצעה  יתר  כל  את 
מיתר מסמכי   ונפרדת  סגורה במעטפה  יוגשו  המחיר  הצעות החתומים על ידי המציע.

ות, אך הועדה בפרוטוקול במועד פתיחת ההצע  ותרשםהמחיר תפתח    הצעת  המכרז.
 לא תבחן את הצעת המחיר בשלב זה, אלא לאחר בחינת ההצעה בהיבט האיכותי.

 
זה,   11.4 במסמך  הכלולות  ההוראות  דרישות  כל  לפי  וחתומה  מושלמת  כשהיא  ההצעה, 

להגיע  אישית צריכה  העירייה  לתיבת   במסירה  שבמשרדי  ירושלים  ברח'  המכרזים 
המועד האחרון להגשת " –(להלן  12:00 בשעה 22.02.2021יום   עד שאןבית , 1הבירה  

במקרה שלא תתאפשר קבלת קהל יש לתאם את המסירה הידנית  ").  ההצעות למכרז
 . אין לשלוח את ההצעות בדואר  6489416-04בטלפון 

 

לא   –לעיל    11.2-11.4תיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיפים  כל הצעה שלא תגיע ל 11.5
 תובא לדיון. 
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 בחינת ההצעות   .12

 

ותירשם   המחיר  צעותה  12.1 תיפתח  המחיר  הצעת  ונפרדת.  סגורה  במעטפה  יוגשו 
זה פתיחת ההצעות, אך הוועדה לא תבחן את הצעת המחיר בשלב   . בפרוטוקול עם 

 
 : שלבי-תלתבמהלך    בחינת ההצעות במכרז ובחינת הזוכה בו תתבצע 12.2

 

א 12.2.1 שלמותם    -   שלב  למעטפה,  שצורפו  השונים  המסמכים  ייבדקו  זה  בשלב 
 ונכונותם וכן תבחן עמידה של כל הצעה בתנאי הסף. 

 

שעמדו בתנאי    לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות  -שלב ב   12.2.2
בהיבט של האיכות. תנאי מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת    הסף,

  75וציון של    80-ל מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מציון איכות משוקלל של כ
כחובה   שהוגדרו  בפרמטרים  האיכות  ציון  של  מהרכיבים  אחד  בכל  לפחות 

 ). מרכיבי התמונה החינוכית(
 

לאחר מכן, תבחן הוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את    - שלב ג   12.2.3
בסעיף   כמפורט  המינימאלי  האיכות  הציון    12.2.2ציון  של  השוואה  לצורך 

   רז.הכולל במכ

 
 העירייה תבחר את הזוכה על פי אמות המידה הבאות:  12.3

 
 נקודות)  85(מקסימום   – איכותפרמטר  .1

 
 : הכולל מהציון 10% - המציע ניסיון 1.1

 הניקוד של ניסיון המציע מורכב משני חלקים : 

למספר    קביעת  1.1.1 בהתאם  ניקוד  ניסיוןאחוז  בניהול    שנות  המציע  של 
 בהתאם לטבלה להלן: מוסדות חינוך 

 
 1% שנות ניסיון  1-3
 5% שנות ניסיון  4-6

 10% שנות ניסיון  7-10
 

שנוהלו ע"י המציע בהתאם    מספר המוסדותמקדם ניסיון עפ"י  קביעת   1.1.2
 לטבלה להלן: 

 
 0.5 מוסדות  1-9

 0.8 מוסדות    10-19
 1 מוסדות ומעלה  20

 
הכפלה של ניקוד שנות הניסיון במקדם  באמצעות    פרמטר ניסיון המציע מתקבל

 .המוסדותניסיון הפעלת  מספר 
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 סך הניקוד של  ניסיון המציע   = ניקוד שנות ניסיון * מקדם מוסדות הנוסחה:
 

   הכולל מהציון %05  – חינוכית תמונה 1.2
 

  מתוך הציון יחושב בהתאם למודל השוואתי של משרד החינוך. להלן    50%
 משקל שיינתן לכל פרמטר: ה

  
 ניקוד  פרמטר 

 4 זכאות לבגרות 
 6 מצטיינים בבגרות 

לחמש   יח"ל  ניגשים 
 במתמטיקה 

8 

יח"ל   לחמש  ניגשים 
 באנגלית 

8 

 4 טוהר הבחינות 
 4 מניעת נשירה 

 8 גיוס ושירות לאומי 
 4 שילוב 

 4 אי מעורבות באלימות 
 50 סה"כ 

 
 
 

 מהציון הכולל.  5%  -המציע הינו מוסד ללא כוונת רווח  1.3
 

 מהציון הכולל:  20% –פרמטרים שונים עפ"י החלוקה הבאה  1.4
 

 משקל  הגשה לצורך ציון קריטריון
מומחיות של המציע בתחום המחקר  
והפיתוח החינוכי, חדשנות פדגוגית  

 והתאמה לעולם המשתנה.  

המציע יצרף במסגרת הצעתו 
למכרז פירוט ותיאור של  

מומחיותו בתחום המחקר  
והפיתוח. ועדת המכרזים  

את המודל המוצע   תבחן
 אותו ע"פ התרשמותם. תנקדו

4% 

ניסיון של המציע  במתן מענה לצרכים  
הייחודיים של כל בי"ס וליווי הנהלת  

ביה"ס בפיתוח ובהוצאה לפועל של  
 יוזמות מקומיות.  

המציע יצרף במסגרת הצעתו 
למכרז פירוט ניסיון של  

המציע במתן מענה לייחודיות 
בית הספר ולליווי הנהלת  

ביה"ס בקידום יוזמות. ועדת 
ל  את המוד המכרזים תבחן

אותו ע"פ   תנקדהמוצע ו
 התרשמותם. 

4% 

ניסיון של המציע בהפעלת מגמות  
, והפעלת תכניות  ומקצועות ייעודיים

  ות הרלוונטילתלמידים מצטיינים,  
 .לבית הספר נשוא המכרז 

המציע יצרף במסגרת הצעתו 
ניסיון של   פירוטלמכרז 

המציע בהפעלת מגמות  
ומקצועות ייעודיים  

  תיבכל אחד מהרלוונטיים ל
, וכן  המכרז  יהספר נשוא

4% 
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 משקל  הגשה לצורך ציון קריטריון
בהפעלת תכניות לתלמידים  
מצטיינים. ועדת המכרזים  

  תנקדו  פירוטאת ה תבחן
 אותו ע"פ התרשמותם. 

  בתיפרמטר נוסף בהתאם לייחוד  
 הספר/הרשות:

   

המציע מקדם תוכניות ייחודיות  
למכינות קד"צ ולשנת  לעידוד יציאה 

 שירות  

המציע יצרף במסגרת הצעתו 
תוכניות  ותיאור  פירוט למכרז

ייחודיות לעידוד יציאה  
 .למכינות קד"צ ולשנת שירות 

את   ועדת המכרזים תבחן
 תנקדו על ידו הפירוט המוצע  

 . אותו ע"פ התרשמותם

8% 

 20%   סה"כ
 
 
 
 

 
 :נקודות 15  - הכספי ההיבט פרמטר .2

 
  10   -שתגבה הבעלות מהחטיבה העליונה  ("דמי ניהול")  אחוז התקורה   2.1

 נקודות
ציע את ההנחה  מציע שי. ה6%אחוז התקורה המקסימלי לא יעלה על  

המקסימלי  התקורה  שיעור  על  ביותר  מלוא    ,המותר  הגבוהה  יקבל 

 הניקוד בסעיף זה ואילו יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו. 
 

 נקודות  5 – הבעלות של נוספות השקעות 2.2

השקעה נוספת הגבוהה ביותר יקבל מלוא  ל  ג התחייבות המציע אשר יצי 

 הניקוד בסעיף זה ואילו יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו. 

  ידי  על   המותרת   התקורה   מכספי לציין את ההשקעה בטופס ו'  על המציע  

  מכספי  שלא,  לחלוטין  חיצוניים  פרטיים  ממקורות  או  לבעלות  המשרד

  על   שמדובר ,  יודגש.  )הורים  תשלומי(  משתתפים  כספי   או  החינוך  משרד

  בתי   לטובת  מטה  הוצאות  של  זקיפה   ולא  הספר  בתיב  פרטניות  השקעות

  בין  מניידת   הספר  בתי   על   שהבעלות   תקציבים,  ספק  הסר   למען .  הספר

 .  זה לעניין  שלה העודף   בניקוד להיכלל  יכולים אינם חינוך  מוסדות

 
 הוראות שונות .13

 
סוג   13.1 מכל  העלויות,  בכל  בלעדית  יישא  במכרז  משתתף  בקשר    ומיןכל  שהוא, 

לפי   ובין  ביוזמתו  בין  שיעשה,  ובירור  בדיקה  כל  עלות  לרבות  במכרז,  להשתתפותו 
ה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של  יהעירי   דרישת העירייה.

ד הערבויות,  המוקדמות,  הבדיקות  לרבות  במכרז,  מסמכי  המשתתפים  רכישת  מי 
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בסך   ו/או    ₪  5,000המכרז  ההצעות  בהגשת  הכרוכות  כלשהן  אחרות  הוצאות  או 
 הנובעות ממנה.  

בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהעירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר  13.2
שיקול  לפי  הכל  הצעתו,  את  להשלים  או  לתקן  פגומה,  ו/או  חסרה  שהצעתו  למציע 

 ובתנאים שתקבע.דעתה המלא, בדרך 
 

   :העיריה שומרת לעצמה את הזכות 13.3
 

לפי שיקול   13.3.1 לבטל את המכרז, הכל  כולן או  או את ההצעות  כל הצעה  לדחות 
דעתה הבלעדי והמוחלט; במקרה של ביטול המכרז לא תהיה העירייה חייבת  

 לפצות את המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.  
 

לעיל, תהיה העיריה רשאית, אך לא    13.3.1יף  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסע 13.3.2
יותר   או  אחת  בקרות  המכרז  את  לבטל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת 

 מהנסיבות הבאות: 
 

חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי העירייה, באופן המצדיק לדעת העירייה   )א(
 . את ביטול המכרז

 
תיאמו ביניהם  קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם,   )ב(

את ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה  
 על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. 

 
התברר לעירייה שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי   )ג(

המכרז, או הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או שהכנת  
 כרז התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים. מסמכי המ

 
למסור את הפעלת ביה"ס לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה,   13.3.3

 . אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר
 

לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המציעים, כולם או מקצתם,  13.3.4
הזכו את  וכן  וניסיונם,  עברם  אודות  זה  הבהרות  ובכלל  מהמציע  לדרוש  ת 

 והסברים להצעתו.
 

 אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  13.4
 

בהגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת  13.5
בדיקות וחקירות כאמור. מציע שימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון העיריה, 

או  ו/או מידע חלקי  ו/בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון  
לעירייה או למי מטעמה,  תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו ויחולו מידע מטעה  

לעיל. כמו כן מתחייב המציע לעדכן את העירייה ללא דיחוי    13.3.1לגביו הוראות סעיף  
אודות כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו  

 . לעירייה ועד לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה
 

במסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת העירייה  13.6
לעצמה את הזכות לבחון כל נתון רלבנטי לדעתה הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע  
מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים עם המציע ורמת שביעות הרצון  
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ת להפסקת התקשרות של גופים אחרים של אותם גופים משירותיו של המציע, סיבו
עם המציע, סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע, רמת אמינותו  
האדם  כוח  ורמת  הארגון  רמת  הכלכלי,  החוסן  המקצועית,  הרמה  וכן  המציע,  של 
המועסק על ידי המציע. בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב 

 ת בדיקות וחקירות כאמור. והחופשי לעריכ
 

העירייה תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית מאת רשויות   13.7
כאמור  במקרה  ספר.  בתי  להפעלת  בחוזים  המציע  עם  שהתקשרו  אחרות  מקומיות 

בעל או  בכתב  טיעון  זכות  למציע  הנתונה  -תינתן  הסופית,  ההחלטה  קבלת  לפני  פה 
 ים.לשיקול דעתה של ועדת המכרז

 
העירייה תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה  13.8

בחוסר תום לב ו/או שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר 
 בעליל וכן תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז בשל כך.

 
 

 בהצעה הזוכהעיון  .14
 

הזכות 14.1 העיון בהצעה לעיין למציעים  העירייה.    הזוכה.  עם  מראש  בתיאום  יבוצע 
 העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים תשלום עבור צילום המסמכים. 

 
  ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  14.2

 " עליו מידע סודי(להלן:  לעיין בהם,  למציעים האחרים  "), אשר לדעתו אין לאפשר 
נספח   ואת הנימוקים שבגינם אין  לצרף להצעתו  המפרט את המידע הסודי כאמור, 

כל בו.  לעיין  האחרים  למציעים  המציע  זאת, לאפשר  של  הכספיות  הצעותיו  למעט 
 אשר של המכרז או בדרישות מהותיות הסף  בתנאי  עמידתו להוכחת  הנוגעים ונתונים

 יחשפו בכל מקרה.
  

לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך    14.2בסעיף  מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור   14.3
שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש  
המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם  

  זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.  ויתור מראש על ובהצעות המציעים האחרים, ול 
 בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל

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

 

 מפגש מציעים, מצגות וראיונות .15
 

 מפגש המציעים יתנהל באופן ולפי הסדר הבא: 15.1
 

   1קומה    1רח' ירושלים הבירה    בית שאןהתכנסות בחדר הישיבות  בעיריית   15.1.1
סיור במתח  10:00בשעה    01.02.2021  ביום מכן  לאחר    הספר.  תיב  מיומיד 

הינה   ובסיור  מציעים  במפגש  בבתי הספר. ההשתתפות  סיור  יערך  ולאחריו 
חובה, ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז. יש לעקוב אחר הפרסומים  
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באתר העיריה למקרה של שינויים בעקבות משבר הקורונה, ייתכן והמפגש  
 . והסיור יתקיימו באמצעיים דיגיטליים

 
הספר אשר    תילכל המשתתפים תיקים על ב  לעיוןועמד  מיד בתחילת הפגישה י 15.1.2

 יכללו את המסמכים הבאים:
 

 .פתש" – חלימודים תשע" ת ולשנ  תקבולים ותשלומיםדו"ח  )א(

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

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

 הספר (והתוקף שלו).  בתינתונים אודות רשיון  )ד(

 ח ליקויי בטיחות + דוח הנגשה פרטנית. "דו )ה(

 פירוט המבנים במתחם ביה"ס. )ו(

 
תיקים אלה הינם רכושה של העירייה. הם יועמדו לעיון המשתתפים בפגישה  

 כאמור לעיל. 
 
ויתנו   15.1.3 יענו על שאלות  נציגי העיריה ובתי הספר ימסרו מידע על בתי הספר, 

 הבהרות והסברים מתבקשים.
 

 .ההשתתפות במפגש המציעים במלואו הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז
 

יציגו המציעים את מצגותיהם. מציע אשר נציגיו לא    10:00בשעה    28.02.2021ביום   15.2
. העירייה תהא רשאית לקבוע הצעתו  את  לפסול  רשאית  העיריה   תהיהיגיעו ביום זה,  

 לצורך.יום ראיונות נוסף, בהתאם 
 

 נוסף קבלת מידע  .16
 

לקבל במהלך מפגש   16.1 יוכלו המציעים  זה  נוספים בכל הנוגע למכרז  והסברים  ידיעות 
 במייל:   בית שאןעיריית אל  ו/או באמצעות פניה בכתב   המציעים

 gidi@bet-shean.otg.il  פקס באמצעות    מיום   יאוחר  לא  זאת  ,  046489423  או 
 046489416יש לוודא קבלה בטלפון שמספרו . .12:00בשעה   08.02.2021

 
לעיל כדי לחייב את העירייה  לענות ו/או להיענות לכל פניה    16.1בסעיף  אין באמור   16.2

שיקול   לפי  כאשר,  מענה  להימנע ממתן  רשאית  העירייה תהיה  במכרז.  של משתתף 
 דעתה הבלעדי, הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי. 

 
לעיל, לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף במכרז   16.1בסעיף  לאחר חלוף המועד הקבוע   16.3

כל טענה  בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז ו/או בדבר טעות ו/או  
 הבנה של פרט כלשהו הקשור במכרז. -אי

 

 הודעה על תוצאות המכרז  .17
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  3ובדואר רשום, תוך  לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו באמצעות הפקסימיליה   17.1
(שלושה) ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל  

  על כך הודעה בכתב.
 

לנהל עם הזוכה   17.2 לעירייה הזכות  לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה 
 משא ומתן על פי כל דין. 

 
 החוזה, ערבות לקיום החוזה חתימת .18

 
מסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בהם, מהווה את הצעת המציע חתימת המציע על   18.1

יה בדבר זהות הזוכה  י להתקשר עם העיריה בחוזה. עם מסירת הודעה על החלטת העיר
הגשת ערבות ביצוע ואישור יועץ הביטוח של העיריה לנספח הביטוח החתום  במכרז,  

 הצדדים.  תשתכלל ההצעה הזוכה לחוזה התקשרות מחייב ביןעל ידי המבטח, 
 

יחתום על עותקים נוספים של    לעיל, הזוכה במכרז   18.1  בסעיףמבלי לגרוע מהאמור   18.2
כל   על  אותה  החוזה  ו/או  הזוכה  פי הצעתו  על  מו"מ, נספחיו  לאחר  שתגובש  הצעה 

בסך   בנקאית  ערבות  הוא,  חשבונו  על  למועצה,  למדד   צמודה₪    100,000וימציא 
לחוזה, המצורף  בנוסח  (אוטונומית),  תנאי  ללא  לצרכן,  ידו    המחירים  על  שהוצאה 

לטובת העירייה, שתהווה ערבות לקיום החוזה, ואישור חתום בידי חברת ביטוח על  
, אשר יאושר על ידי יועץ הביטוח של העיריה  קיום ביטוחים בנוסח המצורף לחוזה

יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך   ימים    7הכל כמפורט בחוזה. על המציע  (שבעה) 
על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על    ממועד קבלת ההודעה מעירייה

 ידי העירייה. 
 

את  18.3 עצמו  על  ולקבל  המכרז  נשוא  ההתקשרות  את  להחל  נכון  יהיה  במכרז  הזוכה 
), כולל  ב"הספר והפעלתו, החל משנת הלימודים הקרובה (תשפ  בתיהאחריות לניהול  

תשפ" הלימודים  שנת  לקראת  ההכנות  במסגרת  הדרוש  כל  בהתאם  ,  בעשיית  והכל 
 ה. ילהוראות החוזה והעירי 

 
אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום  18.4

ה רשאית לקבל את  יהחוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, תהיה העירי
נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה   הצעתו של מציע אחר, אשר הצעתו 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והערבות להצעה תחולט לטובת העיריה  ביותר,  
על פי כל    עיריהל לעיל, וזאת מבלי לפגוע בסעדים האחרים הנתונים    8.4כאמור בסעיף  

 דין ו/או הסכם. 
 

יה רשאית לבטל את הזכייה של המשתתף  ימבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העיר   18.5
  ו יותר מהמקרים הבאים:במכרז על פי דין וגם בקרות אחד א

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו   .א
 נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

 
התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז, אינה   .ב

מהותית אשר לדעת העירייה היה  נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה  
 בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
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 ביטוח ושיפוי .19
 

הזוכה במכרז יהיה חייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי   19.1
החוזה. במידה שתקופת החוזה תוארך, יידרש הזוכה במכרז להאריך את תוקף  

 . ולחתום על נספח ביטוח עם התאריכים המעודכנים הפוליסות 
 
 

 הליכים משפטיים  .20
 

משפט מוסמך יורה על ביטול המכרז או   בתיהיה ומשרד החינוך, משרד הפנים או  20.1
על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד  

על ידי הזוכה או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב,    הספר  בתיהפעלת  
או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העיריה בגין ההתקשרות במכרז או בגין הפעלת  

או את  הספר    בתי לבטל את המכרז  זכאית  העיריה  תוצאות המכרז, תהיה  לפי 
ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל  
ו/או כל משתתף אחר במכרז לא   תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה במכרז 

גין  יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור הוצאות אשר הוא הוציא בפועל ב
הספר (ככל שהיו הוצאות כאלה) מן המועד שבו הורתה לו    בתיהפעלתו בפועל של  

כספי   ישולמו  לא  מקרה,  בכל  ההודעה.  מסירת  למועד  ועד  כן  לעשות  העירייה 
 תקורה או היערכות להפעלה, אלא רק תמורה בגין הפעלה בפועל.  

 
 
 

        ______________________ 
 ז'קי לוי מר                   
 בית שאןראש עיריית         
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 מסמך ב' 
 

 בית שאן עיריית   
   __ 01/2021מכרז פומבי מס' _ 

 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  פסגותבית ספר  ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי
 244624, ישיבה תיכונית ס.מ  270470ס.מ 

 
 המציע  פרטי

 ______________________________ המציע____________________________ שם 

 ור ) _________________________ סטטוס משפטי ( חברה /עמותה/ חברה לתועלת הציב

 ______________________________ סטטוס במע"מ ( עוסק/מלכ"ר) _____________ 

 ______________________________ _________________________ מספר התאגיד 

 ______________________________ שנת ההתאגדות ________________________ 

 מען התאגיד_________________________________________________________ 

 ___ __________________________ טלפון ________________________ פקס____

 _____________________________ דואר אלקטרוני _________________________

מטרות המציע כפי שהוגדרו בתקנון  
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

 ____________________ ______________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

____________   

 פרטים על בעלי התפקידים במציע   

 

שם ושם  תפקיד
 משפחה 

 טלפון  מען  מספר זהות

יו"ר  
הדירקטוריון/הוועד  

 המנהל  

    

     מנכ"ל 
     רואה חשבון מבקר 

     מבקר פנים
     יו"ר וועדת ביקורת  

     סמנכ"ל כספים/גזבר 
     יועץ משפטי  
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 מסמך ג'

 בית שאן עיריית   
 ___  01/2021פומבי מס' __ מכרז  

 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי
 244624, ישיבה תיכונית  270470ס.מ 

 

   לכבוד 

 בית שאן  עיריית 

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

) אנו ערבים בזה כלפיכם  "המבקש"על פי בקשת ___________ ח.פ __________   (להלן:  
סכום (להלן: "  קלים חדשיםאלף ש  חמישים:  במילים(  ₪  50,000לסילוק כל סכום עד לסך של   

ת ספר להפעלת בי  לניהול  01/2021"), וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי  הערבות
, ישיבה  270470ס.מ    מרכז חינוך טכנולוגי,  270157ס.מ    בית ספר פסגות  ,240127ס.מ    אמירים

 . 244624תיכונית ס.מ 
ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך  

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם    14הנ"ל בתוך  
לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  
מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  

 שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

ת או במספר דרישות,  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אח
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על  

 הסך הכולל הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.   28.05.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 תענה. לא   28.05.2021דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  28.05.2021  לאחר יום

 שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה

דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב  
          ערבות זה.

 בכבוד רב,  

 

 בנק 
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 מסמך ד' 

 בית שאן עיריית   
   ___ 01/2021מכרז פומבי מס' __ 

 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי
 244624, ישיבה תיכונית ס.מ  270470ס.מ 

       

 כספית  הצעה טופס

אנו הח"מ ____________________מספר זיהוי __________________ לאחר שקראנו  
 : כדלקמןאת חוברת המכרז מצהירים  

 . אנו נותנים הצעה זו בשם המציע____________ ומוסמכים לחתום בשמו .1
    ___% ") בשיעור תקורה הספר תמורת דמי ניהול ("  בתיהמציע יפעיל את  .2

 
  בהתאם, הספר בתי להפעלת כתמורה לזוכה שישולמו   השנתיים  הניהול דמי שיעור .א

 התקציב  סך מתוך_________  על יעמוד, החוזה בתקופת שנה לכל,  המכרז להוראות
:  להלן( פיתוח תקציבי כולל לא,  הספר בתי הפעלת לצורך  החינוך  ממשרד המתקבל

  בלבד החינוך  משרד תקציבי  מתוך יחושבו  הניהול דמי  ספק הסר  למען").  ניהול דמי"
  אחרים תקציבים או/ו הורים תשלומי או /ו  בית שאן  עיריית השתתפות מתוך ולא

 . הספר בתי ל המועברים
 

  בבסיס או התקן  בבסיס אינם  אשר תקציביות מתוספות  תקורה   גביית תתאפשר לא .ב
  התוספת במסגרת אישור לכך  ניתן כן אם אלא העליונה החטיבה  של ההפעלה

 .  שיינתן  לאישור ובהתאם הספציפית
 

  בגין מלאה  תמורה   וכוללים סופיים הינם לחוזה  8 בסעיף הנקוב  בשיעור  הניהול דמי .ג
  וליווי סיוע, מידע במערכת שימוש לרבות המפעיל  י"ע שמוענקים המטה שירותי כל

 . הוראה ועובדי  מנהלים והכשרת  פדגוגי
 

  על המועברים  מהתקציבים  כלשהן תקורות המפעיל יגבה  לא, במקיף ומדובר במידה .ד
 .הביניים חטיבות עבור  החינוך משרד ידי

 
בתקופת ההסכם   מדי שנההמציע מתחייב להשקיע בבתי הספר ממקורותיו  .3

 ____ .₪ ____ 
 אישור

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני  
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה  

מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  
בשמה   זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים   ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 

ו/ה דלעיל וחתם/מה עליו  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהיר
 בפני. 

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                           
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 ' המסמך 
 בית שאן עיריית   
 

   __ 01/2021מכרז פומבי מס' __ 
 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי

 244624, ישיבה תיכונית 270470ס.מ 
 

 לכבוד 

 בית שאן ית י עיר
 

 שתתף ת המצהרה

 

, בין  את כל מסמכי המכרז  ובחנתי בחינה זהירה  קראתי בעיוןש  לאחר  ,אני הח"מ מצהיר .1
המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, מצהיר  

   כדלקמן:ומתחייב בזה 

מצהיר .א המכרז  ,הנני  פרטי  כל  את  והבנתי  קראתי  ת  ומסמכיו,  כי  המכרזכי  וכל    נאי 
, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם השירותגורמים האחרים המשפיעים על  ה

מציע  למתן השירותים ואני  יודע את כל הפרטים הנוגעים  הנני  לכך קבעתי את הצעתי.  
כל   בלא  המכרז  במסמכי  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  את  עצמי  על  לקבל 

 .בהתאם להצעתיהסתייגות, ובכלל זה לספק את השירות 

והכישורים הדרושים לביצוע    המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,   .ב
כל מסמכי  העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם ל

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

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

זו .ד ות  הצעתי  ניתנת לבטול או לשינוי  ואינה  חוזרת  ותחייב אותי  היא בלתי  היה בתוקף 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז.   90שך תקופה של  במ

 ימים נוספים.   90 עד  קפה של הצעתי למשךובמידה ותדרוש העיריה יוארך ת

היה   .ה המכרז.  במסמכי  כנדרש  ערבות  מוסר  אני  והתחייבויותיי  הצעתי  קיום  להבטחת 
ים מיום ההודעה אפקיד בידכם ימ   14והצעתי תוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי תוך  

 כתב הארכה לערבות זו.  
אני מסכים כי הערבות תחולט על ידכם  י היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותי

 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש. 

אני מסכים כי העירייה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעה זו ובקבלתה על ידי   .ו
 ומחייבת ביני לבין העירייה. העירייה התחייבות בלתי חוזרת 

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  .ז
   במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.
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אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד   .ח
זו מ  ובא בלשון יחיד יש לראותו  וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה 

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

 

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

שת ההצעה,  ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוג .3
אני זכאי לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי  

 על הצעה זו. 

 

  שם המציע: 

  כתובת המציע:

  טלפון ופקס:

  מספר עוסק מורשה: 

  נייד: 

  דואר אלקטרוני:

שם ותפקיד מורשה/מורשי  
 החתימה מטעם המציע: 

 

  חתימה וחותמת: 

  תאריך:

 

 עו"ד:אישור 

עו"ד  ,_________ הח"מ  "  אני  (להלן:   ____________ ביום  המציעשל  כי  בזה  מאשר   ,("
________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ________________ בשם המציע, כי אצל המציע  
נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל  

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

  _______________    ________________ 

 , עו"ד               תאריך            

 

 

  



 בית שאןעיריית 
 01/2021מכרז פומבי מס' 

 
 להפעלת מוסד חינוך על יסודי בעיר בית שאן

 
 

 'ומסמך 
 בית שאן עיריית   
 

   __ 01/2021מכרז פומבי מס' _ 
 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי

 244624ישיבה תיכונית  270470ס.מ 
 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

מכתובת    __________ מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,____________ הח"מ,  אני 
צפוי/ה  __________ _ אהיה  וכי  אמת  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  לעונשים  ________, 

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

גופים ציבוריים, התשל"ו   .1 (להלן:    1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות 
בהתאם   ,_01/2021__   מס'  פומבי"), כחלק מהצעה במכרז  חוק עסקאות גופים ציבוריים"

האמו תהיה  רלמכרז  זה  בתצהיר  המפורטים  למונחים  בחוק.  להם  הנתונה    המשמעות 
 עסקאות גופים ציבוריים. 

גופים   .2 עסקאות  בחוק  כהגדרתם  אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  ההתקשרות  למועד  עד 
התשמ"ז   מינימום,  שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  הורשענו  לא    1987  – ציבוריים, 

חוק להלן: " (  1991  –התשנ"א    ,") ו/או לפי חוק עובדים זרים חוק שכר מינימום(להלן: "
 ").  עובדים זרים

שכר  .3 חוק  על  עבירות  משתי  ביותר  הורשענו  אליי  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  אם  לחלופין, 
במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות    - מינימום ו/או חוק עובדים זרים  

 ממועד ההרשעה האחרונה.  
 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4
חוק (להלן: "   1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק    9הוראות סעיף   .א

 ") אינן חלות עליי. שוויון זכויות
) 2(א)(1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף    9הוראות סעיף   .ב

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                  תאריך   

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני  
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה  

ו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: עצמ
בשמה   זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים   ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 

שר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אי
 בפני. 

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                          
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 מסמך ז' 

 
 בית שאן עיריית   

   __ 01/2021מכרז פומבי מס' __ 
 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  פסגותבית ספר  ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי

 244624, ישיבה תיכונית ס.מ  270470ס.מ 
       

 

המשתתף/מנכ"ל   המשתתף/מנהל   ,______________ ת.ז.   ,___________ הח"מ  אני 

המשתתף/ שותף במשתתף [מחק את המיותר] לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

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

 

במוסדות  .1 מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  הוראות  כי  למציע/משתתף  ידוע 

והתקנות לפיו וכן הוראות חוק העונשין התשל"ז והחקיקה   2001-מסויימים תשס"א

 . ) חלים על המציע"החוק" הנובעת הימנו ( להלן:

המ  .2 כי  ומאשר  מצהיר  את הנני  ולמלא  לעמוד  ומתחייבים  עומדים  מטעמו  ומי  ציע 

 .  פי שנידרש על ידי העיריהדרישות החוק וכי נמציא אישורים מתאימים כ

 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני .3
 

 
     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                  תאריך   

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני  
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה  

תפות רשומה: עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שו
בשמה   זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים   ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו  

 בפני. 
 

            ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                          
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 ח'  מסמך

 בית שאן עיריית   
 

   __ 01/2021מכרז פומבי מס' _ 
 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי

 244624, ישיבה תיכונית  270470ס.מ 
 

 תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים 

 

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

 . האמת

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

שם   /תפקיד( הנני משמש כ____________________ ב__________________ .1

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף. ) המציע

 )  1981  –(התשמ"א  רישוי כמשמעותם בחוק הבנקאות)(המשתתף ובעלי השליטה בו   .2

  מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי כל דיני העבודה, צווי ההרחבה

וההסכמים הקיבוציים החלים על המשתתף לצורך הפעלת מוסד חינוך בטווח הגילאים 

 י"ב. -ט'

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
 

 
     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                  אריך ת  

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני  
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה  

והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה  
בשמה   זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים   ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 

יו  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה על
 בפני. 

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                          
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 'טמסמך 

 בית שאן עיריית   
 

   __ 01/2021מכרז פומבי מס' _ 
 טכנולוגימרכז חינוך  , 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי

 244624, ישיבה תיכונית  270470ס.מ 
 

 המציע י "ע המופעלים ספר בתי פירוט                        

 

  בתישם  מס"ד 
 הספר 

  בתיסמל 
 הספר 

רשות  
מקומית  
בתחומה  

  בתינמצא 
 הספר 

מספר  
תלמידים  

בשנה"ל  
 "פ תש

תקופת  
 ההפעלה 

שם איש 
הקשר 

 ותפקידו 
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 ' ימסמך 

 בית שאן עיריית   
 

   __ 01/2021מכרז פומבי מס' _ 
 מרכז חינוך טכנולוגי, 270157ס.מ  בית ספר פסגות ,240127ס.מ   אמיריםת ספר להפעלת בי

 244624, ישיבה תיכונית  270470ס.מ 
 

   המציע התחייבויות     

 

, מרכז חינוך  270157בית ספר פסגות ס.מ  ,240127אמירים ס.מ  להפעלת בית ספר בכל הקשור  
 ,  244624, ישיבה תיכונית ס.מ 270470טכנולוגי ס.מ 

 דלקמן: כאנו מתחייבים 
 

מציע בכפוף לכל דין  הלהעסקתו הישירה של  הספר    בתילהעביר כוח אדם פדגוגי של   .1
 נוהל הרישוי של משרד החינוך.  ובכפוף ל

 

בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של   הספר   בתי להפעיל את   .2
עיריית   של  המנהליות  וההוראות  החינוך  שאןמשרד  אינן    ,בית  העיריה  והנחיות  ככל 

 סותרות את הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין. 
 

ובהתאם  .3 דין  כל  להוראות  בהתאם  ההוראה  עובדי  של  וזכויותיהם  שכרם  את  לשלם 
ובהתאם  היציגים  הארגונים  עם  נחתמו  אשר  הרלוונטיים  הקיבוציים  להסכמים 

 ראה וחוקת העבודה. להנחיות משרד החינוך בכלל זה תקנות תקנון שירות עובדי הו
 

תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול  (  הכשירות  לכללי  בהתאם  המוסד   מנהל  את   למנות  .4
מזמן לזמן    ותמתעדכנ  ןספר על יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שה  בתי

 ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין.  
 
משרד   .5 ע"י  אליו  שיועברו  התקציבים  מלוא  את  ועיריית  להשקיע  שאן  החינוך    בית 

 . 6%-למעבר  הספר ולטובת קידום תלמידי הספר ולא לגבות תקורה  בתיבמלואם ב
 

לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך לא   .6
ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול 

  .ייעודי לתשלומי הוריםשל חשבון בנק  
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וכן ילדים   בתיהרשמה ל  לא למנוע או להגביל בכל דרך .7 הספר של ילדים עם מוגבלות 
תשמ"ח  מיוחד,  חינוך  בחוק  כמשמעותה  השילוב  תכנית  במסגרת  לתמיכה  –הזכאים 

 .בכפוף לכל דין ,1994
 

 .  ת משרד החינוךהנחות בתשלומי הורים  על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיו להעניק  .8
 

 אישור
 

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

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

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

בשמה   זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  ומטע מה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 

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

 בפני. 

 

           ___________________ 

ד חתימה וחותמת עו"                                                          

 



 א י"מסמך  

 חוזה

 2021ביום  ________ בחודש _______ בשנת    שנערך ונחתם 

 

   בית שאן עיריית     בין: 

 בית שאן  1ת.ד.  1מרח' ירושלים הבירה    

    

 )"העירייה"(להלן:   

 מצד אחד; 

 

 __________________________   לבין: 

 תאגיד מס'__________________ 

 _______________________ מרח' 

 טלפון:__________פקס: ___________   

 ") המפעיל(להלן: "  

 מצד שני; 

 

 ניהול והפעלת ") ל המכרזלהלן: "( פרסמה מכרז פומבי מס'   עיריהוה הואיל 
 בית שאן ,  66מוטה גור  , כתובת:  240127ס.מ    אמירים   בית ספר  )1
 בית שאן , 1קוק הרב יצחק , כתובת:  270157ס.מ    פסגות בית ספר   )2
 בית שאן , 1הרב יצחק קוק  , כתובת:  2720470ס.מ    מרכז חינוך טכנולוגי  )3
 , בית שאן 2, כתובת: ויצמן 244624ישיבה תיכונית ס.מ  )4

 יה"ס"); ת הספר" או "ב תי(להלן: "ב 
 

  והספר, בהצהיר   יתולנהל עבורה את בלהפעיל    לעירייהבמכרז והציע    ףהשתת  המפעילו הואיל ו

ומהינו  כי   מקצועי  אדם  כוח  הניסיון,  היכולת,  הכישורים,  הידע,  הדרוש  בעל  נהלי 

נדרשים על פי כל דין להפעיל  הספר, האמצעים והרישיונות ה  י תלצורך ניהול והפעלת ב

 הספר, בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה;  יתאת ב

 להפעיל את בית הספר נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;  המפעילוהצעת  והואיל

 :כך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפי

 מבוא  .1

הצעת המציע ומסמכי   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

זה.  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  לנוחיות   המכרז  מיועדות  הסעיפים  כותרות 

 ההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות החוזה. 

 . ים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזהחתומים על ידי הצדד המכרז  מסמכיכל  1.2

ה   יבת 1.3 ינוהל בהתאם להשקפה החינוכית של  לפי מדיניות    עיריההספר  ובית הספר, 

משרד החינוך ובהתאם לכל דין, לרבות הנחיות הפיקוח, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  

פירוט מצבת התלמידים     שמירה על הצביון הקיים בבית הספר.ותנאי חוזה זה, תוך  

מצ"ב   לכיתות  משתתףוחלוקה  חברתית    יתב  .בתיק  מחויבות  מתוך  ינוהל  הספר 



המעונייני ישראל,  תושבי  שהינם  התלמידים,  כלל  והכלת  הכל  לקבלת  בו,  ללמוד  ם 

 ספרי ולמדיניות משרד החינוך.    תיבהתאם לתקנון הב

תינתן    עירייהשל ה מתחייב כי לתלמידים המתגוררים בתחום שטח שיפוטה    המפעיל 1.4

הספר, על פני כל תלמיד שמקום מגוריו מחוץ לתחום  תיעדיפות בקבלה ללימודים בב 

 זה.

הצדדים מצהירים כי לא קיימת כל מניעה משפטית ו/או אחרת להתקשרותם בחוזה   1.5

הספר,   בית   במקרקעי   שימוש  זכות   מתן   לרבות ,  תיהם לפיויו בויזה ולקיום כל התחי

 הם. על כל הבנוי והמחובר ל

זכויותייהא  לא    המפעיל 1.6 את  לאחר  להעביר  או  להמחות  להסב,  למסור,    ו רשאי 

מסמכויותי  ווהתחייבויותי להאציל  ו/או  מקצתן,  או  כולן  זה,  חוזה   ו לפי 

מטעמוממחויבויותיו   אחר  גורם  ו/או  אדם  לכל  זה  חוזה  של    ולפי  באישורה  אלא 

 בכתב ומראש. העירייה 

 ה. עירי, על פי המקובל ובהסכמת ההמפעילהספר יתווסף שם   יתלשם ב 1.7

ו/או טענה שתועלה בקשר  העירייה   1.8 ו/או תביעה  תישא באחריות מלאה לכל דרישה 

כאמור    המפעיל הספר על ידי    יתבית הספר עד ליום תחילת הפעלת ב  לניהול ואחזקת

על כל דרישה  יודיע לעירייה    המפעיללהלן. האמור בסעיף זה כפוף לכך ש  7.1בסעיף  

ו/או תביעה שתגיע אלי  זה, מייד עם קבלתה,    וו/או טענה  כל  לעירייה  יעביר  בעניין 

תגונן בפני התביעה באמצעות ה לטפל בפניה ו/או ל לעירייה ויאפשר מסמך הנוגע לכך, 

מטעמה.   אישור  ילא    המפעילעו"ד  ללא  הפונה/התובע  עם  תתפשר  ולא  מו"מ  נהל 

 מראש ובכתב. העירייה 

האחריות לתשתיות מחוץ למתחם  ,  הספר יוגדר על פי התשריט  ית ה מתחם בחוזה זב 1.9

 בית הספר תחול על העירייה.

 

 תנאי מתלה  .2

   

את הבקשה  יגיש    המפעילהספר.    י תייב לפעול להשגת רישיון להפעלת במתח   המפעיל 2.1

הספר וכן את כל המסמכים הנדרשים מיד עם חתימת חוזה    י תלרישיון ההפעלה של ב 

 , ככל יכולתה, לביצוע התחייבות זו. למפעילתעזור  העירייהזה. 

ו  2.2 ביגיש  לא    המפעילבמידה  להפעלת  רישיון  לקבלת  לא    יתבקשה  ו/או  יגיש  הספר 

בכלל ו/או יעשה  להגיש לשם קבלת אישור להפעלת בית הספר ו/או לא  שעליו  מסמכים  

והאישורים כאמור בסעיף  במועד     2.1את כל הפעולות הדרושות לקבלת הרישיונות 

   .המפעילרשאית לחלט את ערבות הביצוע שהפקיד   העירייהלעיל, תהיה 

, תהיה  01/09/2021יום  הספר עד ל  את משרד החינוך רישיון הפעלה לבתילא נתקבל מ 2.3

 רשאית לפעול כמפורט להלן, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט: העירייה

או עד למועד מאוחר    15/09/2021להאריך את המועד לקבלת הרישיון עד ליום   2.3.1

 .המפעיל בהסכמה עם  –יותר 

 הודעה בכתב בדבר ביטולו של חוזה זה.למפעיל למסור   2.3.2  
זכאי    המפעיליהיה  זה, לא  סעיף  א להודעת ביטול כאמור בריש  העירייהמסרה     

מ כלשהו  הוצאות  להחזר  ו/או  לפיצוי  ו/או  על  העירייהלתשלום  ובחתימתה   ,

זה מוותר ו/או    המפעיל  חוזה  דרישה לתשלום  ו/או  ו/או טענה  כל תביעה  על 

 פיצוי ו/או החזר הוצאות כאמור.

 



 עיריה הצהרות ה .3

 

 מצהירה כדלקמן:  העירייה

לעירייה   3.1 הידוע  של  ככל  אחרים,  או  כספיים  חובות,  ו/או  התחייבויות  קיימים  לא 

לבהעירייה בקשר  שלישי,  צד  כלפי  עבור  .  הספר  ית,  לספקים  שוטפים  חובות  למעט 

 אספקת שירותים ומוצרים בחודשיים האחרונים.

אינה מצויה בהפרה של הוראות כל דין או החלטה של בית    העירייהלמיטב ידיעתה,   3.2

ומש ממשלתית  רשות  ו/או  ר  \פט  כל  באו  ניהול  עם  בקשר  אחרת  מוסמכת    י תשות 

היא הפר כי  צד שלישי כלשהו הטוען  כל  על  ידוע לה  ולא  ה חוזה או הוראה  הספר, 

 הספר.  יתבקשר עם ניהול ב

 

 המפעיל הצהרות  .4

 מצהיר כדלקמן: המפעיל

  והמידע הנדרשים לצורךה את כל המסמכים, ההסברים  יי עיר מן הלידיו  קיבל  המפעיל   4.1

 על פי החוזה ומסמכי המכרז.  והספר ומילוי כל התחייבויותי  יתהפעלת ב 

לפני הגשת הצעתהמפעיל בדק 4.2 בו,  בית הספר, מבני העזר   ית, את  מבני  כולל  הספר 

יה"ס, דרכי הגישה וכן כל בדיקה נוספת העלולה להשפיע על הפעלת בית הספר תלב

 בחוזה זה.  ווהתקשרות 

כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע הניסיון וכן כל האמצעים והציוד הדרושים    וברשות 4.3

על פי חוזה זה,    והתחייבויותי כל  א מסוגל  לבצע את  ווכי ה  לשם הפעלת בית הספר,

 . העירייהא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלאה של  ווה

  ו שתינתן על פיו, כדי לשחררשאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה   מפעילידוע ל 4.4

הצורך לשלם מס, היטל,    ןמכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות, או מ

, על פי כל דין בקשר עם  ו, או שיוטלו עליואגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עלי

 הפעלת בית הספר. 

תח עבור  ו/או לגוף אחר כלשהו דמי מפ  לעירייה  םמצהיר בזאת כי לא שיל  המפעיל 4.5

שה  זכות בכך  יהיה  לא  וכי  הספר,  בית  ובמבני  במקרקעין  את  יא  והשימוש  פעיל 

או כל זכות כלשהי    מעמד של דייר מוגן במקרקעין  ויה"ס לפי חוזה זה כדי להקנות ל תב

 עין למעט הזכות לנהל ולהפעיל את בית הספר.  קבמקר

בית  יודע למפעיל כי האחריות לגביית אגרות תלמיי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי   4.6
 מוטלת עליו בלבד.  שאן 

 
 :  המפעילהתחייבויות  .5

פעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים בכל  י  המפעיל 5.1

הספר,  הקשור בית  החינ  בהפעלת  משרד  של  והפדגוגיות  המינהליות  וך   ההנחיות 

שאן וההוראות המינהליות של עיריית   רות את  העיריה אינן סותוהנחיות  ככל    ,בית 

 . הנחיות המשרד ו/או כל דין

ט  המועסק בשנת הלימודים תשע"כוח אדם פדגוגי  עביר להעסקתו  מתחייב לה  המפעיל 5.2

כמו כן    . בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות נוהל הרישוי של משרד החינוךהספר,    יתבב

 יעסיק המפעיל כוח אדם מנהלי בהתאם לתקן, לצורך ולהוראות משרד החינוך.  



להסכמים    המפעיל 5.3 בהתאם  ובכלל  דין  לכל  בהתאם  לעובדיו  שכר  לשלם  מתחייב 

הקיבוציים הרלוונטיים אשר נחתמו עם הארגונים היציגים ובהתאם להנחיות משרד 

 החינוך. 

מנהל   המפעיל 5.4 את  למנות  הסף   ותהמוסד  ימתחייב  (תנאי  הכשירות  לכללי  בהתאם 

המחייבים מועמד לניהול בית ספר על יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי 

 . שהם מתעדכנים מזמן לזמן ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין

שיועברו  המפעיל 5.5 התקציבים  מלוא  את  להשקיע  החינוך   מתחייב  משרד  ע"י  אליו 

                        %    -ל  הספר ולטובת קידום תלמידי הספר ולא לגבות תקורה מעבר    יתבמלואם בב

 עפ"י הנחיות של משרד החינוך.

להקצות    המפעיל 5.6 החינוךשעומ  100%מתחייב  ממשרד  שמתקבלות    שיעור   בניכוי  ת 

 עפ"י הנחיות משרד החינוך. והספר   י תלטובת בלהלן  8התקורה כאמור בסעיף  

ב  המפעיל 5.6 את  להפעיל  גבוהה,    י תמתחייב  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במרב  הספר 

 בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.  ביעילות,

הספר תבוצע בידי עובדים מקצועיים, אשר ימלאו   יתמתחייב, כי הפעלת ב  המפעיל 5.7

התחייבויות   כל  שנהוגים    על  המפעילאת  ובין  במפורש  שנכללו  בין  זה,  חוזה  פי 

תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים  ובמומחיות,  בנאמנות  ומקובלים במקצוע, 

 והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען. 
לקלוט   המפעיל, מתחייב  בקבלת עובדים חדשים לעבודה בבתי הספרככל שיהיה צורך  

 . לתפקידם כנדרש עובדים מיומנים ו/או להכשירם

עם    המפעיל 5.8 פעולה  לשתף  עם    העירייהמתחייב  בישיבות  ולהשתתף  מטעמה  מי  או 

 .העירייה , לפי בקשת העירייה

הספר  ל  יפע י  המפעיל 5.9 בית  רשות  את  וכל  החינוך  משרד  ונהלי  להוראות  בהתאם 

 מוסמכת אחרת.

ל הגופים הרלוונטיים לשם  מתחייב לקבל את כל האישורים הנדרשים מאת כ  המפעיל 5.10

ב יכולתע  העירייה הספר.    י תהפעלת  כמיטב  בידי  ה  תשה  את    המפעיל לסייע  לקבל 

 האישורים לפי כל דין. 

שא  המפעיל 5.11 בזה  ו  ו ינמצהיר  כלשהי  להתחייב  ך מוסמ  ואינרשאי  בשם    התחייבות 

  יה י עירבאופן העלול להטיל על ה  לפעולאו  קבל החלטות ו/ל, ומתחייב שלא  העירייה

קבל לכך, מראש ובכתב, את אישור י התחייבויות כספיות ו/או אחרות, אלא אם כן  

 . רגזבהו העיר בחתימת ראש  העירייה

בכל    וישא בעצמיהספר, ו   יתר על איזון תקציבי שוטף בהפעלת ב אחראי לשמו  המפעיל 5.12

 .  פעיל את בית הספריגרעון שייווצר בתקופה שבה  

 
 הספר, בהתאם לכל דין.   יתמרו כל הוראות הבטיחות בעבודה בבקפיד כי יישי  המפעיל 5.13

 

קפיד לנהל את חשבונות הבנק של בית הספר על פי כל דין, ובכלל זה על פי  י  המפעיל 5.14

-רות חינוך), תש"סחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למט

 . 2004 -ותקנות לימוד חובה (ייעוד כספי לתשלומים), התשס"ד  2000

 
 קפיד לנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן לשלם את כל המיסים כדין. י המפעיל 5.15

 



בצע את  יהספר, ו  ירה על ניקיון המקרקעין ומבני בתי הספרהא אחראי לשמי המפעיל 5.16

פעולות   השוטפת.  אחזקתם  לצורך  הנדרשות  העבודות  זה,    המפעילכל  סעיף  לפי 

 הספר.   יתשינה על חשבון התקציב השוטף של בלשמירה ולאחזקה שוטפת כאמור, תע

 
,  העירייהימנע מביצוע כל שינוי מהותי במקרקעין, שהזכויות בהם בבעלות    המפעיל 5.17

כל    העירייהללא קבלת הסכמת   ובכתב.  הצדדים מראש  שני  בהסכמת  תבוצע  בניה 

 מראש ובכתב.   

זה,   5.18 חוזה  פי  על  ההתקשרות  סיום  בב  המפעילשיב  יעם  החזקה  על    יתאת  הספר, 

ה, כשהם במצב בו היו ביום חתימת החוזה,  עירייחידותיו השונות ומקרקעיו, לידי ה 

 למעט בלאי סביר הנובע משימוש רגיל. 

 
הספר, לרבות שבירה   יתשינויים פנימיים במבני באי לבצע  הא רשי  המפעילמוסכם כי   5.19

בהסכמת   פנימיים,  קירות  של  הקמה  מהנד  העירייה ו/או  באישור  ומראש,  ס  בכתב 

בכל עלויות הכרוכות בביצוע    ו ישא לבד  המפעיל , ובהתאם להוראות כל דין,  העירייה

 השינויים האמורים.  

לא    המפעיל 5.20 החוזה  בתקופת  הראשונה  בשנה  כי  בתו  ערוךימתחייב  כניות שינויים 

הספר, אלא אם כן ניתן אישור הועד המנהל לשינוי    יתהחינוכיות הקיימות כיום בב

ע מסוימת,  חינוכית  הלימודיםבתוכנית  שנת  תחילת  לפני  זו    .וד  שנה  היה ילאחר 

 להלן.  6רשאי לערוך שינויים באישור הועד המנהל כאמור בסעיף  המפעיל

ה יפעל   וועובדישהוא  מתחייב    המפעיל 5.21 קב"ט  להנחיות  בהתאם  מתוקף  יי עירו  ה, 

, וכן עם קב"ט מוסדות חינוך אם יתמנה בעל משרה  סמכותו כקב"ט מוסדות החינוך

 ה. יעירי בתחום שטח שיפוטה של ה כאמור,

הי  המפעיל 5.22 לנציגי  בתי ייעיר אפשר  של  למתחמים  עת  בכל  להיכנס  לצורך    ה  הספר, 

פעל ללא יבדיקת מצבם הבטיחותי והתחזוקתי של המבנים והמתקנים הקיימים בו, ו

 . העירייהדיחוי לתיקון כל ליקוי בטיחותי ו/או תחזוקתי בהתאם לדרישת נציגי 

   

לא ל 5.23 או להגביל בכל דרך הרשמה לבהמפעיל מתחייב  ילדים עם   יתמנוע  הספר של 

כה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמי

 .  1998  –מיוחד, תשמ"ח 

 
 ה. עירי על פי חוזה זה בתיאום עם ה התחייבויותיו  מתחייב למלא אחר כל  המפעיל 5.24

 
 . העירייהלשביעות רצונה המלאה של    העירייהמתחייב למלא את כל הוראות    המפעיל 5.25

 
כי   5.26 מתחייב  יהיו ת בהמפעיל  הספר  פעילות    ים פתוח  י  לצורך  הלימודים  שעות  אחרי 

 קהילתית, המתקיימת במקום. 
 
 

לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על לא  המפעיל מתחייב   5.27
החינוך   משרד  של  מנכ"ל  בחוזרי  שנקבעו  לעקרונות  ובהתאם  החינוך  משרד  ידי 

  ים.בנק ייעודי לתשלומי הור  ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון
 

הנחות בתשלומי הורים על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות  להעניק המפעיל מתחייב  5.28
 . הספר יהיה חבר נציג העירייה ית וכי בוועדת ההנחות של ב  ,משרד החינוך



 
מתחייב   5.29 ידו  המפעיל  על  הוצע  אשר  שנה  מדי   _______ סך  ממקורותיו  להשקיע 

 . במסגרת המכרז
 
 ועד מנהל  .6

 הספר.   יתבכל אחד מיקימו ועד מנהל לה  עיריוה המפעיל 6.1

 ) חברים. שישה( 6הועד המנהל ימנה  6.2

ה, או מי  י עיריהחינוך באגף  ומנהל    העיריה  מנכ"ל  ,  העיריועד המנהל יכהנו ראש הוב 6.3

 . המפעילשל  פיםנוס   יםנציגשני , או מי מטעמו, והמפעילמטעמם, מנהל 

 ה או מי מטעמו ישמש כיו"ר הועד המנהל. עיריראש ה 6.4

, או מי מטעמם, יוזמנו להשתתף בישיבות הוועד י ההוריםמנהל בית הספר ויו"ר ועד 6.5

אך ב  המנהל,  מנהלי  הצבעה.  זכות  להם  תהיה  יוזמנו תלא  לא  הספר  להשתתף    י 

 בישיבות העוסקות בתנאי העסקתו ו/או המשך עבודתו. 

 לכל נציג בוועד המנהל יהיה קול אחד בכל הצבעה.  6.6

ה (או נציגו) ולמנהל עיריו ברוב קולות, אולם לראש ההחלטות הוועד המנהל יתקבל 6.7

 (או נציגו) תהא זכות וטו על החלטות שהתקבלו בוועד המנהל.  המפעיל

 פקידיו וסמכויותיו של הוועד המנהל יהיו כדלקמן:ת 6.8
לב  6.8.1   החינוכית  המתכונת  דרכםקביעת  עיצוב  תכנית    תיה"ס,  קביעת  הפדגוגית, 

ב שינויים  ועריכת  הארגוני  הלימודים  משרד    –מבנה  להנחיות  בכפוף  הכל 

 החינוך. 
לסעיף   6.8.2   מסעיף  העברה  כל  כי  מובהר  הספר.  בית  של  השנתי  התקציב  אישור 

 במסגרת התקציב המאושר, טעונה אישור הוועד המנהל. 

 הספר ו/או תיקונו.   יתאישור תקנון ב   6.8.3  

ב   6.8.4   של  הנכסים  המתקנים    ית ניהול  המבנים,  ושמירת  תחזוקת  לרבות  הספר, 

 והציוד, אופני השימוש  וכיו"ב.

פרויקטים    6.8.5   ו/או  מגמות  ו/או  מסלולים  של  סגירה  ו/או  שינוי  ו/או  פתיחה 

 חינוכיים. 

 לחוזה זה.  1.4קביעת מדיניות קבלת תלמידים בכפוף לאמור בסעיף     6.8.6  

 ן, לשירותים נוספים או לכל עניין אחר.קביעת תשלומי הורים לתל"     6.8.7  

הספר, הכנסות והוצאות, תוך השוואה בין התכנון    יתקבלת דיווח על תקציב ב   6.8.8  

 פעמיים בשנה.   –לבין הביצוע, קיום דיון וקבלת הכרעה בהתאם לדיווח 

 הספר. ית י בדיון בדיווחים שיתקבלו ממנהל   6.8.9  

דו  6.8.10   מ" קבלת  בק חות  ב דידה,  פעילויות  של  והערכה  הישגי    יתרה  ו/או  הספר 

 התלמידים, ככל שיהיו דוחות כאלו. 

 

מנהל   6.8.11   הספר מינוי  בתי  מנהל  י  עם  בתיאום  הספרוכן,  בתי  בעלי    -   י  מינוי 

 תפקידים אחרים כגון סגן המנהל, רכזי חטיבות ורכזי  מקצוע, בכפוף לכל דין.

 על ידי הועד המנהל.  החלטה בכל עניין אחר שייקבע  6.8.12  

הספר, בהתאם    ית הפדגוגית של בהועדה  אין בכל האמור לעיל כדי לפגוע בסמכויות   6.9

 להוראות הנוהל של משרד החינוך. 

ין שמועדיהן ייקבעו ע"י י לישיבות מן המנ    הוועד המנהל יתכנס לפחות פעמיים בשנה  6.10

ועד המנהל לכנס  יו"ר הוועד המנהל. לכל חבר וועד מנהל תהא הזכות לבקש מיו"ר הו 

ין, בהודעה שתישלח ליו"ר הוועד המנהל, עם י את הוועד המנהל לישיבה שלא מן המנ



ההורים.    י ועד  יו) ולנציג ייה"ס (או נציגתב  י העתק לכלל חברי הוועד המנהל, למנהל

בהודעה יפרט המבקש את הנושאים בהם הוא מבקש לדון בישיבה. קיבל יו"ר הוועד  

 (שלושים) יום מקבלתה.  30ן בתוך יהמנהל פניה כאמור, יזמן ישיבה שלא מן המני 

) לפחות מחברי הועד  לושה(ש  3מניין חוקי לקיום ישיבות הוועד המנהל יהיה בנוכחות   6.11

(  העירייהיה נציג  ) מהם יה1המנהל, ובלבד שאחד (  . ככל שלא המפעיל) נציג  1ואחד 

ימים, ובמועד הנדחה יהיה ניתן לקיימה    7- יהיה מנין חוקי כאמור, תידחה הישיבה ב

 בכל מספר של משתתפים. 

 

 תקופת התקשרות .7

    .01/09/2021 ר על פי חוזה זה תחל ביוםמוסכם כי הפעלת בית הספ 7.1

למשך   7.2 בתוקף  יהיה  זה  מיום  חמש(  5חוזה  החל  שנים,  ליום   01/09/2021)  ועד 

   "). תקופת החוזה(לעיל ולהלן: " 31/08/2026
  מהן  חלק  או  כולן,  נוספות  לימוד  שנות)  5(  בחמש  החוזה  תקופת  את   להאריך  רשאית  יהי עירה

  3-בכתב על הארכת או אי הארכת ההסכם לא יאוחר מלמפעיל  ה תודיע  יי עירה  . פעם  בכל

(שלושה) חודשים לפני תום תקופת החוזה. כל הוראות חוזה זה יחולו גם בתקופות ההארכה  

 כאמור.  

 
 דמי ניהול  .8

התחייבויות   8.1 כל  של  והמושלם  המלא  ביצוען  זה   המפעילתמורת  לחוזה  בהתאם 
המכרז,   דמי    זכאי  המפעילהיה  יולמסמכי  בשיעורלגבות  שנתיים    % ____   ניהול 

ממשרד    ) ____________(במילים:   המתקבל  התקציב  של  הכולל  הסכום  מתוך 
לכל שנה בתקופת החוזה    החינוך לצורך הפעלת בית הספר, לא כולל תקציבי פיתוח

   ").דמי הניהול (להלן: "
  בגין חטיבה עליונה   למען הסר ספק  דמי הניהול יחושבו מתוך תקציבי משרד החינוך  8.2

 יכללו:  ולא  בלבד 
 

 ; תקציבים שמועברים לחטיבת הביניים •
 ;תוספות תקציביות מעבר לתקן או בסיס ההפעלה של החטיבה העליונה •
 ; השתתפות העיריה •
 .תשלומי הורים •

 
 כדין. לעיל, כוללים מס ערך מוסף, בשיעור  8.1דמי הניהול, כאמור בסעיף  8.3

 
, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא,  כולל, קבוע וסופישיעור ו/או סכום דמי הניהול יהיה   8.4

לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה  

 רת. (לרבות שינוי בשיעור המע"מ) ו/או מכל סיבה אח

 
או תקורות נוספות /היה רשאי לגבות עמלות ו ילא    המפעיללמען הסר ספק יובהר כי   8.5

דמי הניהול  בשיעור כאמור הינם סופיים וכוללים תמורה מלאה    מעבר לדמי הניהול.

ע"  שמוענקים  שירותי המטה  כל  סיוע בגין  מידע,  במערכת  שימוש  לרבות  י המפעיל 

 וליווי פדגוגי והכשרת מנהלים ועובדי הוראה. 

 
 הספר  י תההפעלה השוטפת של ב .9

 אחריות כמפורט להלן: ומצהיר, מתחייב ומקבל על עצמ המפעיל 9.1



הפעלת    להמפעי  9.1.1 לצורך  החינוך  ממשרד  שיתקבלו  התקציבים  שכל  מתחייב, 

לעיל), וכן כל תקציבי הפיתוח ו/או    8יה"ס (בניכוי דמי הניהול, כאמור בסעיף  תב

ממשרד   שיתקבלו  ההקצבות  ו/או  הייעודיים  ו/או  המיוחדים  התקציבים 

שיתקבלו   התקציבים  כל  וכן  ב   מהעירייההחינוך,  הפעלת  ו/או  תלצורך  יה"ס 

נוספים   מגורמים  מתמיכות  ו/או  לצורך  אותו  ישמשו    –מתרומות  במלואם 

 למטרה אחרת כלשהי.ידו יה"ס, ולא ייועדו על ת הפעלתו וניהולו של ב

  יתה על פי חוזה זה לניהול ותפעול ב דאג לביצוע כל הפעולות שתידרשנ י  המפעיל 9.1.2

פוף למדיניות בית הספר ולמתכונת  הספר, הכל על חשבון התקציב השנתי, ובכ

 החינוכית, כפי שנקבעו על ידי הוועד המנהל. 

הספר את מלוא    יתלרשות ב  המפעיליעמיד  , י הספר ותפעולםתבמסגרת ניהול ב 9.1.3

עליהם   זה:     ן,אמו הוא  השירותים  בובכלל  ותפעול  והפעלת    יתחינוך  הספר 

 . תכניות חינוכיות בהתאם להחלטת הועד המנהל

בצע כל שינוי במקרקעין  ילא    המפעילנהל את הרכש והנכסים.  ישא  ו ה  המפעיל 9.1.4

(לרבות שינוי בייעוד ו/או בסיווג), ללא קבלת אישור מראש    העירייהו/או במבני  

 ובכל מקרה שינוי כאמור יבוצע בכפוף לכל דין.   העירייה ובכתב מאת  

בכל הוצאות   המפעיל, ישא  המפעילהספר על ידי   ית החל מיום תחילת הפעלת ב 9.1.5

ו/או   הנובעות  שבו,  הציוד  ושל  הספר  בית  של  והרגילה  השוטפת  אחזקתו 

ו/או הד בנכס לצורכי בהכרוכות  רגיל  לשימוש  ו/או לפעילות    ית רושות  הספר 

ב של  השנתי.  ת השוטפת  התקציב  מתוך  ישא יה"ס,  המפעיל  כן,  בכל    כמו 

 החשמל, טלפון ותקשורת.הביוב,  ההוצאות בגין צריכת המים, 

הספר בהתאם    יתאת ב  המפעילצייד  י,  המפעיליה"ס על ידי  תחל מיום הפעלת בה 9.1.6

למגמות וההרחבות השונות, על פי צורך, והכל על חשבון התקציב השנתי של  

 .המפעיליה"ס או מתוך תקציבים נוספים שיושגו על ידי תב

היה אחראי לגביית אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל וחינוך מיוחד עבור  י  המפעיל 9.1.7

 וץ הלומדים בבית הספר. למידי חת

הספר באיזון    יתבהמפעיל יהיה אחראי לנהל את    5.12בהתאם לאמור בסעיף   9.1.8

יישא המפעיל  הספר    ית כתוצאה מהפעלת ביווצר גרעון כלשהו  תקציבי. במידה ו 

 בלבד בגרעון זה. 

 

 

 הספר יתה לצורך תפעול בעיריהתחייבויות ה

 כדלקמן:   העירייהלצורך תפעול בית הספר, מתחייבת   9.2

₪ לשנה    990כל אחד מבתי הספר בסך של  בלהעביר למפעיל את השתתפותה   9.2.1

₪ לשנה לתלמיד בחטיבה    970לתלמיד בחטיבת ביניים תושב בית שאן וסך של  

 עליונה תושב בית שאן. 
תושבי      תלמידים  בגין  הינה  כאמור  שאן ההשתתפות  האחר  בית  יות  בלבד. 

מוטלת על    בית שאן לגביית אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי  

 יה כאמור לעיל העיריה מתחייבת: יהמפעיל בלבד.  בנוסף להשתתפות העיר 

מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים  לתת    9.2.2

   .ובריאותהנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות 



תקן ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של  ל 9.2.3

 שגרת הלימודים. 

 משרד החינוך. הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל שללבצע  9.2.4

יה"ס במלואו ולאחר  ת עבור ב  להכל תקציב ייעודי שיתקבל אצלמפעיל  להעביר   9.2.5

 כללי החשבונאות המקובלים.קבלתו, בכפוף לכל דין ועל פי 
לספק  יי עירה יכולתה  כמיטב  תעשה  שלמפעיל  ה  נתון  לביכל  הנוגע    ית בקש, 

 הספר בגין התקופה שקדמה לקיומו של חוזה זה. 

ב יי עירה 9.2.6 לרשות    יתה תעמיד את מבני  יה"ס  תלצורך הפעלת ב  המפעיל הספר 

שיון  יר. מוסכם כי קבלת ("as-is")במצב בו יהיו במועד תחילת תקופת החוזה 

יה"ס  תמהווה תנאי מוקדם להעמדת מתחם ב  המפעילהספר ע"י    ית להפעלת ב

לילא    המפעילכאמור.    המפעיללרשות   תשלוי יעיר שלם  כל  בגין השימוש  ה  ם 

ב ובמבני  שה  ית במקרקעין  הוצאות  בהחזרי  מדובר  אם  אלא  ה  יי עירהספר, 

וחשבוניות. כמו כן  הוציאה עבור בית הספר והוכיחה את ההוצאה בחשבונות  

בתשלומים החלים על בעלים כגון היטלים מכח   המפעילה לא תחייב את עירי ה

 חוקי עזר. 

הספר, על חשבונה, אחזקה של רשת הביוב מחוץ למתחם    ית ק לבה תספעירי ה 9.2.7

כי האחריות לתחזוקה השוטפת של    ,שירותי פינוי אשפה. מוסכםוכן  בית הספר  

חול על  י זוג, המיחשוב, התקשורת והגינון,  מערכות המים, הביוב, החשמל, המי

יד יו  המפעיל על  לובוצע  האחריות  ב.  מבני  של  שוטפת  ולתקינות    ית בטיחות 

 .וועל חשבונ  וותבוצע על יד  המפעילהספר תחול על 
   .הספר יתבגין צריכת בים החל הביוב המיםעלות חיובי ב יישא המפעיל   

לבהעירי  9.2.8 מערך הסעות  על חשבונה  לתלמידים    הספר  יתה תקיים  ו/או תממן 

 בהתאם לכללי הזכאות של משרד החינוך.  זכאים נסיעה בתחבורה ציבורית

העיריה תקיים שירותי אבטחה בבית הספר על חשבונה בהתאם להנחיות של   9.2.9

 משטרת ישראל. 

לבעירי ה 9.2.10 תאפשר  של    י תה  ציבוריים  במתקנים  להשתמש    העירייההספר 

לצורך   תכנית  הנדרשים  הביקיום  והפעילות  בהתאם  הלימודים  ספרית,  ת 

 . העירייהובתמורה המקובלת בין גופי  עירייהלנהלים הקיימים ב

 יה"ס. ת להמשך קבלת תרומות ותמיכות לב  המפעילה תסייע בידי  עירי ה 9.2.11

האמור 9.3 בכל    9.2בסעיף    למעט  העיריה  תשא  לא  הקשורה    לעיל  נוספת                                           הוצאה 

 הספר בין בכסף ובין בשווה כסף.  יבהפעלת בת

הספר, תוגשנה    שיון להפעלת בתייבקשות למשרד החינוך לקבלת תקציבים ולקבלת ר 9.4

ע"י ההמפעילע"י   תוגשנה  ע"י רשות מקומית  ה, מבלי  עירי . בקשות שחובה להגישן 

ה על  יטיל  על  עירישהדבר  החל  דין  כל  להוראות  ובכפוף  אחרת,  או  כספית  חובה  ה 

 . העירייה

המפעיל מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל והנחיות   9.5

 יה"ס יהיה נוכח נציג העירייה. ת משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של ב

 העסקת עובדי הוראה ועובדי מנהל:  .10
 

רשת  ) בתי הספר נשוא המכרז הופעלו ע"י  2021(  "א שנה"ל תשפ  לידוע למציע שעד וכול  10.1
 ."אורט" ו/או רשת "בני עקיבא"



יועברו כל עובדי ההוראה להעסקה הישירה של הזוכה    ב החל משנת לימודים תשפ" 10.2
עובדי   של  הקיבוציים  וההסכמים  החינוך  משרד  של  רישוי  נוהל  להוראות  בהתאם 

 הוראה. 
העירייה    :יחול נוהל הבא  העירייה  בגין עובדי מינהל, אשר ימשיכו להיות מועסקים ע"י 10.3

ח עלות מעביד בגין עובדי המינהל, "לחודש דו  7- תגיש למפעיל מדי חודש לא יאוחר מ
ידה בגין חודש קודם. המפעיל יעביר   על  את עלות המעביד של    לעירייה המועסקים 

 9.2.1העובדים כאמור בניכוי ההשתתפות החודשית של העיריה, כפי שמפורט בסעיף  
שבוע לאחר  -לא יאוחר מ  ),9.2.1חד חלקי שנים עשר מהסכום שמצוין בסעיף  (חלק א 

 קבלת הדו"ח. אי קיום הוראה זו ייחשב להפרה יסודית של ההסכם. 
 . ייקלטו להעסקה ע"י המפעיל בלבד חדשים  ובדי מינהלה ועובדי סיועע 10.4

 
 יה"סתניהול פדגוגי של ב .11

ב 11.1 כי  הינם מובהר  יסודי ספר    יתב   תיה"ס  דתיים    יםממלכתי  יםעל  ממלכתיים  ו/או 

 . המפעילשל  וגם תחת ניהול ו כאלהויישאר 

אחראי על גיבוש המתכונת החינוכית של  יהא    המפעיללעיל,    11.1בכפוף לאמור בסעיף   11.2

 יםמנוהל   ממלכתי ובהתאם לערכים על פיהם הםה   תיה"ס, תוך שמירה על צביונםב

יה"ס,  ת ת בווהנהל  העירייהמתכונת זו תגובש תוך דיאלוג עם    ערב חתימת חוזה זה.

הוועד  להכרעת  יובא  מהותי  שינוי  וכל  החינוך  במשרד  של   ים המנהל  יםהיוועצות 

 יה"ס. תב

ב 11.3 של  והמנהלי  הפדגוגי  השוטף  יוחלט ת הניהול  עליה  למדיניות  בהתאם  יהיה  יה"ס 

 . המפעילבוועד המנהל ובאחריות 
  



ו   המפעילהא  י,  למפעיליה"ס  ת לניהול בהחל ממועד העברת האחריות   11.4 דאג  יאחראי 

ב של  והמגמות  המחלקות  בכל  מקצועית  הוראה  יישום  י יה"ס,  תלהבטחת  על  פקח 

תכנית הלימודים וישא באחריות להישגי התלמידים והתוצאות הפדגוגיות, הערכיות  

 יה"ס. תוהחברתיות של ב

בכפוף לפיקוח של    המפעיליה"ס יהיו נתונים בידי  תהליווי וההנחיה הפדגוגיים של ב 11.5

החינוך.   ו/או   המפעילמשרד  הפדגוגיים  המדריכים  ו/או  שהמפקחים  מתחייב 

מטעמ לב  והמקצועיים  שנת תיגיעו  במהלך  חודש  בכל  אחת  פעם  לפחות  יה"ס 

 יה"ס. תב  יהלימודים ויעשו מאמץ להיענות לצרכי מנהל

יה"ס, באופן פעיל  תב  יללוות את מנהל   המפעילהחל ממועד חתימת חוזה זה מתחייב   11.6

 . פ"אתש ל"שנה ושוטף, בהכנות לקראת 

הערכהי  המפעיל 11.7 ב  ,בצע  הישגי  של  ובקרה  ות מדידה  והתלמידים  את  ייה"ס  עביר 

 בכל עת שתתבקש לעשות כן.  העירייה הממצאים לידי  

 
 

 כח אדם   .12

   . .01/09/2021החל מיום   המפעיל עובדי   יהיו הספר   יתשל בכל עובדי ההוראה  12.1

המפעיל מתחייב לשמור על זכויות העובדים ורצף זכויות העובדים הנקלטים על ידו 

 ותקנון השירות של עובדי ההוראה.  חוזר מנכ"ל משרד החינוך   ,בהתאם לכל דין

ידי   12.2 על  לעבודה  שיתקבלו  חדשים  העבודה    המפעיל עובדים  לתנאי  בהתאם  יועסקו 

 . המפעילולהסכמים החלים על עובדי  המפעיל  המקובלים ברשת

וודא קיום יהספר בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד    יתעסיק את עובדי ב י  המפעיל 12.3

 החובות כלפי העובדים בתחום השכר והתנאים הסוציאליים.

מתוך התקציב השנתי את שכר   המפעילשלם  י,  בפ"נת הלימודים תשהחל מתחילת ש 12.4

הזכויות  ויתר  סוציאליים  לתנאים  ההפרשות  מלוא  לרבות  העוברים,  העובדים 

לשלם את שכרם החודשי   ועשה כמיטב יכולתי  המפעילהמגיעות להם על פי כל דין.  

   .בחודש שלאחריו 5-ים עד לא יאוחר מהרים העובד של העוב

כל האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק למניעת ו  וודא כי בידיי  המפעיל 12.5

במוסדות מסוימים, תשס"א מין  עברייני  את    העירייה.  2001-העסקת  לרשת  תעביר 

 האישורים הנמצאים בידיה ערב חתימת חוזה זה. 

הספר שהם עובדי משרד החינוך ימשיכו להיות מועסקים ע"י    יתעובדי ההוראה בב 12.6

  ית נוך, וזאת במסגרת תקן השעות של ברד החינוך ושכרם ישולם ע"י משרד החי מש

   הספר. 

"השאלת המורים" הנהוגים  - רשאי להמשיך את הסדרי "שאילת המורים" ו  המפעיל 12.7

 לבין משרד החינוך. המפעילחוזה, ובלבד שההתחשבנות תיערך בין הערב חתימת 

תחי  12.8 לאחר  הספר  בבית  לעבודה  חדשים  עובדים  תשקבלת  הלימודים  שנת    "א פלת 

את    המפעילה תהא זכות להביע בפני  יי עיר. להמפעילשל    ותיעשה על פי שיקול דעת

התנגדותה להעסקת מורה או עובד אחר בבית הספר, אם לדעתה אותו עובד או מורה  

בכל זאת להעסיק   המפעילבחר  י אינו מתאים באופן יסודי לשמש בתפקידו. במידה ו

רשאית להביא את הנושא להכרעה בועד המנהל של בית    ה העירייאת העובד, תהא  

 הספר. 

 
 בית הספר  מנהל .13



 הספר יעשה בהתאם להוראות כל דין ולהוראות משרד החינוך.    יתי במינוי מנהל   13.1

פיטורים ו/או מינוי בפועל ו/או פרסום מכרז למינוי מנהל לבית הספר, יעשו באישור   13.2

   החינוך ועל פי כל דין.הועד המנהל, בהתאם לנהלי משרד 

 
 העדר יחסי עובד מעביד   .14

בינ  המפעיל 14.1 יתקיימו  ולא  מתקיימים  לא  כי  ומאשר  מי    ומצהיר  ובין  מטעמו  ו/או 

על פי חוזה זה הוא   המפעילשל    ויחסי עובד מעביד, וכי מעמד  הה ו/או מי מטעמיעירי ה

 של קבלן עצמאי.  

כל טענה בדבר    העירייהלא יעלו בעתיד כלפי    ומתחייב כי היא או מי מטעמ   המפעיל 14.2

 . העירייהלבין בינו קיומם של יחסי עובד מעביד 

לפי כל דין לתשלום   ו מעביד, ישא בכל אחריות המוטלת עלי  ו , מתוקף היותהמפעיל 14.3

ותנאים  , לרבות העובדים העוברים, בכלל זה הטבות ושכר העובדים המועסקים על יד

 סוציאליים על פי דין. 

ערכאה   14.4 ע"י  זה  חוזה  לאחר חתימת  כלשהו  במועד  ייקבע  לעיל  האמור  אף  ועל  היה 

ה התקיימו בתקופת חוזה זה יחסי י יעירלבין ה  וו/או מי מטעמ   המפעילמוסמכת כי בין  

מעביד,   ע"י    והעירייה עובד  מטעמ  המפעילתידרש  מי  סכומים   וו/או  לרשת  לשלם 

לה סכומים אלה בתוספת הוצאות  וישלם    העירייה את    המפעילישפה  כלשהם עקב כך,  

 העירייהה. כמו כן תהא  יי עירמשפט, אם יהיו כאלה, מיד עם דרישתה הראשונה של ה 

ממנה. כמו כן תהא  למפעיל  רשאית לקזז את הסכומים האמורים מכל סכום שמגיע  

הוראות חוזה  בהתאם ל  לעירייהרשאית לחלט את ערבות הביצוע שנמסרה    העירייה

 ה כפוף לכללים אלה: עירי זה. שיפוי ה 

על כל דרישה או תביעה לתשלום פיצוי, מיד עם קבלתה,  מפעיל  ה תודיע  עירי ה 14.4.1
 ותעביר לרשת כל מסמך הנוגע אליה.

על 14.4.2 תיעשה  התביעה  בפני  כוח  המפעילידי  - ההתגוננות  בא  או    ו באמצעות 
 . המפעילבשיתוף פעולה מלא עם 

אך ורק באישור    והתובע ו/או חתימת הסכם פשרה עמו ייעשניהול מו"מ עם   14.4.3
 מראש ובכתב.  המפעיל

 

 תקציב 15

הספר, כולל את כל הפעולות    יתם של בואחזקת ם, ניהולםהתקציב השנתי הדרוש להפעלת 15.1

(לעיל ולהלן: " יהיה מהמקורות הבאים:התקציב השנתישתידרשנה בכל שנת תקציב   ("

  

 

וכל תקציב    ובכללם תקציבי שכל"מ, תקציבי עובדי מינהל    משרד החינוךתקציבי   15.1.1

 ממשלתי אחר.

הקבוע  15.1.2 למגבלות  בהתאם  הורים/תלמידים  המנכ"ל  תשלומי  בחוזרי  משרד  ות  של 

 . החינוך

 נוספות של המפעיל, כפי שהוצגו על ידו במסגרת המכרז.  השקעות   15.1.3

 תרומות ותמיכות (ככל שיהיו). 15.1.4

 לעיל.  8תקורות ו/או דמי ניהול מעבר לאמור בסעיף  גבה  י לא   המפעילמובהר כי  15.1.5

 



את מלוא    המפעיל ה להעמיד לטובת  עירימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת ה 15.2

 התקציבים אשר יתקבלו מן המקורות כדלקמן, או לבצע את הפעולות המפורטות להלן: 

ב 15.2.1 לרשות  שיתקבל    יתלהעמיד  ייעודי  סכום  כל  בלידיה  הספר  מכל  ה  יתבגין  ספר, 

 .משרד ממשלתי או רשות אחרת

הספר הקצאות שקיבלה ממפעל הפיס או מכל גוף אחר, המיועד    יתלהעמיד לרשות ב 15.2.2

 במפורש לבית הספר. 

הספר כל בקשה לסיוע, מימון או הקצבות אשר ניתן להגישן רק    ית להגיש בשם ב 15.2.3

ה קבלת  יעירי באמצעות  ועם  להגישן,  לכשיתאפשר  מיד  וזאת  המסמכיה,  ם  מלוא 

 , או מכל גוף אחר. לאחר שמולאו כנדרש ע"י המפעיל

לחתום, מיד עם קבלת בקשה לכך, על כל מסמך שיידרש לצורך קבלת סיוע, מימון   15.2.4

ה  יעיריאו תקצוב, בכפוף להוראות כל דין ובתנאי שלא יהיה בכך כדי להטיל על ה

 חבות כלשהי, אלא בהסכמתה ובהתאם לאמור בחוזה זה.

הוא  "התקצ 15.3 השוטף"  ביב  של  השנתי  כלשהו    יתהתקציב  פיתוח  תקציב  למעט  הספר, 

ולמעט תקציב אשר הועד המנהל יקבע כי אינו תקציב שוטף. כל הוצאה שאינה בגדר 

שוטף,  תקציב  שאינו  כתקציב  המנהל  הועד  ידי  על  שהוכרז  תקציב  או  פיתוח  תקציב 

השוטף.  בתקציב  לבית   תיכלל  תקציב  תוספת  על  המנהל  הוועד  ויחליט  הספר   במידה 

 ה. י התוספת תהיה טוענה אישור מורשי החתימה בעירי

 
הספר יכלול את כל ההוצאות הדרושות לשינויים או הרחבתם   ית תקציב הפיתוח של ב 15.4

אם   של המבנים הקיימים, וכן הוצאות בגין אחזקה יסודית של המבנים ומערכותיהם.

צורך להרחיב את ב יהיה  פעולות אחזקה   יתוכאשר  בו  ו/או לבצע  ו/או לשנותו  הספר 

לגיוס  תעשה כמ   והעירייהבעלויות הדרושות לכך,    המפעיל ישא  י יסודית,   יכולתה  יטב 

לנהלים  בהתאם  מממנים אחרים,  מגופים  ו/או  בעזרת משרד החינוך  הפיתוח  תקציב 

אלא  יאושר,  לא  הפיתוח  תקציב  זה.  חוזה  להוראות  ובהתאם  זה  בעניין  המחייבים 

 . העירייהבהסכמת 

הספר ותקציב הפיתוח ינוהלו באופן מאוזן וללא גירעון. "גירעון"   יתמוסכם כי תקציב ב  15.5

אלעני  בין  פער  הוא  זה  לבין  וין  הכנסות  בין  פער  וכן  ההוצאות  לאומדן  ההכנסות  מדן 

 הוצאות, בפועל.

הועד המנהל.    פני עדכון תקציב ב   המפעילציג  יהספר,    יתככל שיחולו שינויים בתקציב ב 15.6

"תכנון    -ח תקציב מאושר מול תקציב שוטף  "לועד המנהל דו  המפעילציג  יאחת לשנה,  

 מול ביצוע". 

 הספר יכלול רזרבה להוצאות בלתי צפויות.  ית התקציב השוטף של ב 15.7

חשבון    -חשבון תפעולי, השני  -הספר ינוהלו בשני חשבונות בנק נפרדים. האחד    יתכספי ב 15.8

 הורים כמתחייב מחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים של משרד החינוך ומהוראות כל דין. 

 והוועד המנהל.הספר   ית ים לעיון הנהלת בפתוח  והספר יהי ית י בתקציב 15.9

התוספתיות   המפעיל 15.10 התוכניות  את  החוזה  בתקופת  בביה"ס  לקיים  להמשיך  מתחייב 

וגורמים  החינוך  משרד  ע"י  מתוקצבות  אשר  זה,  חוזה  חתימת  ערב  בו  שמתקיימות 

 וזאת ביחס לתלמידים אשר החלו בתכניות אלה עד לסיום לימודיהם.  נוספים, 

ויווצר 15.11 מהה  במידה  כתוצאה  בגרעון  של  השוטפת  יישא   יתפעלה  בלבד  המפעיל  הספר 
 בגרעון זה. 

 
 



 התחשבנות   16

 הספר בכפוף להוראות חוזה זה.  ית היה אחראי לניהולו הכספי של בי  המפעיל 16.1

בו זה לזה, על פי חוזה זה, או על פי כל דין,  יהצדדים מתחייבים להעביר כל סכום בו יחו 16.2

 במועדו. 

     .צמדה וריבית, הכוונה להצמדה למדד המחירים לצרכןבכל מקום בחוזה זה ה 16.3

 
 הספר יתציוד וריהוט ב 17

עם החתימה על חוזה זה, יערכו הצדדים רשימת מלאי, שתפרט את כל הציוד והריהוט   18.1

 המצוי בבית הספר. 

, כל הציוד  העירייה, על ידי  ו, יועמד לרשותהמפעילהספר על ידי    י תעם תחילת הפעלת ב  18.2

 , וללא תמורה. ("as-is")והריהוט הכלול ברשימת המלאי, כשהוא במצבו באותו מועד 

הספר, מעבר למלאי הקיים, יירכש על פי תכנית הצטיידות   ית בבכל ציוד וריהוט שיידרש  18.3

 הספר.  י תמתקציב ב המפעיל וריהוט שתמומן ע"י 

לנכות את מרכיב ההצטיידות מהכנסות בי  המפעיל 18.4 ך ית הספר ולצוברו במשהיה רשאי 

הספר. אם לא יהיה די במרכיב ההצטיידות בשכר   ית מספר שנים למטרת רכישת ציוד לב

 הספר.   יתמוד ימומן ההפרש באמצעות תקציב בהלי

, יישארו בבית  מפעילכל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו ע"י ה 18.5
. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל  למפעיהספר בתום תקופת ההתקשרות בין הרשות ל

כספי   רשות,  כספי  מדינה,  בכספי  מדובר  אם  בין  שהוא,  כספי  מקור  מכל  שנרכש  ציוד 
וכיוצ"ב. לעניין סעיף זה, "רכוש" לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן    מפעילה

ו מחובר  המחובר למבנה והן כזה שאינו מחובר למבנה, למעט ציוד להנגשה פרטנית שאינ
חריג לעניין זה הוא רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, שיילקח על ידי הבעלות   .למבנה

של   בחיבור  מחוברת  אינה  שהתרומה  ובלבד  עבודתה,  תופסק  או    אם  למבנה  קבע 
למקרקעין ולא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם 

שאיננה   לבעלות,  בתרומה  הבעלות  מדובר  ו/או  שהרשות  כאמור,  ו"צבועה"  מיועדת 
 .החדשה מעוניינות להשאיר בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים

 
 

 מבנים 19

 .  לעיריה זכויות חכירה במתחמי בתי הספר 19.1

  העירייה זכות שימוש וחזקה בלעדית, ללא תמורה, במבני  למפעיל  מעבירה בזאת    העירייה 19.2

ומקרקעיו,  יתהמשמשים את ב יחידותיו השונות  על  זה.   הספר  וזאת לכל תקופת חוזה 

ב והפעלת    יתמבני  לניהול  יועברו  ידי    המפעילהספר  , כשהם במצבם במועד  העירייהעל 

השימוש נלווית לזכות    , זכות4/2019על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים    .is")-("asההעברה  

 ההפעלה ולכן אין צורך בנוהל הקצאת מבנים. 

, על פי סדר קדימויות שתקבע, תשקיע את ההשקעות הנדרשות מעת לעת לצורך  העירייה 19.3

והתשתיות מחוץ למתחם בית הספר המשמשות את   העירייהשמירה על המקרקעין, מבני  

רבות, אך מבלי לגרוע מכלליות  בית הספר, ועל תקינות כל אלה ובטיחות השימוש בהם, ל

 . העירייהו/או בדיקות של  המפעילהאמור לעיל, בעזרת פיקוח שוטף של 
  



במתחי  המפעיל 19.4 והתשתיות  המבנים  של  השוטפת  לתחזוקה  אחראי  ב היה  הספר,   יתמי 

, לזיפות ולאיטום הגגות, פיתוח השטח, ומבפנים  הספר מבחוץ  תימבני ב  צביעתובכלל זה:  

למפעיל  תסייע    העירייההספר.    תיגידור, גינון, דרכי גישה וכיוצ"ב, הכל על חשבון תקציב ב

 הספר לצורך כך.  תיבהשגת תקציבים ייעודיים לב

כל ציוד וריהוט המחובר למבנה, כגון מזגנים, מנדפים, לוחות,    ותקן על חשבונ י   המפעיל 19.5

 .ויחליף ריהוט וציוד כנ"ל שיצאו מכלל שימושארונות קיר וכיוצ"ב, 

במצהי  המפעיל 19.6 מבני  את  המקרקעין,  את  בדק  כי  את    ית ר  הגישה,  דרכי  ואת  הספר 

הביוב  עמידתם בתנאי הבטיחות, את מערכות התשתית, לרבות מערכות המים, החשמל,  

ב במבני  לתפקידם,   תיומיזוג האוויר  ומתאימים  שמישים  אותם תקינים,  ומצא  הספר, 

 פגם, מום או אי התאמה. טענה בדבר א מוותר על כל ווה

הספר, בתמורה או    ית הו זכות כלשהי במקרקעין ובמבני בלא תעביר לצד ג' כלש  העירייה 19.7

תקופת קיום ההתקשרות    שלא בתמורה, ולא תשנה את ייעודם של המקרקעין, במשך כל

רשאית, בתיאום מראש   העירייהלפי חוזה זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה  

הספר פעילויות חינוכיות, החורגות ממסגרת הלימודים הרגילה    ית, לקיים בבהמפעילעם 

. זאת בכפוף  המפעילו/או פעילויות קהילתיות, או כל פעילות אחרת ובלבד שאושרה על ידי  

בפע יהיה  שלא  בלכך  בהתנהלות  לפגוע  כדי  אלה  שהפעילויות    י תילויות  ולכך  הספר, 

 קציבה בלבד. מת  העירייההאמורות וההוצאות בגינן תשולמנה על ידי  

 

 דינים על ושמירה מקצועי אורח 20

המפעיל   20.1 זה.  הסכם  לביצוע  הנוגע  בכל  דין  כל  הוראות  בקפדנות  למלא  מתחייב  המפעיל 

אחראי לקבלת כל רשיון הדרוש לפעולתו על פי כל דין ולקיים כל דרישות רשות מוסמכת 

 יעודכנו מעת לעת). לעניין זה על חשבונו, לרבות דרישות משרד החינוך ומשרד הפנים (כפי ש 

עם  20.2 ילדים  של  הספר  לבית  הרשמה  דרך  בכל  להגביל  או  למנוע  שלא  מתחייב  המפעיל 

חינוך   בחוק  כמשמעותה  השילוב  תכנית  במסגרת  לתמיכה  הזכאים  ילדים  וכן  מוגבלות 

 , בכפוף לכל דין. 1988- מיוחד, תשמ"ח
 

   הציבור בנוחות פגיעה 21

כי    מפעילה 21.1 ביה"סמתחייב,  או הפרעה    בהפעלת  פגיעה  ו/או העסקים  לא תהיה  לשכנים 

ציבור ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר  הפועלים בסמוך לביה"ס ו/או בנוחות ה

 , או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  כלשהישל כל אדם בדרך 

ם וסביבתו  קיון בביה"ס ובסביבתו, להקפיד כי המקויהמפעיל מתחייב לשמור על הסדר והנ  21.2

לעסקים   ו/או  לשכנים  להפרעה  יגרום  אשר  חריג  רעש  בהם  יוקם  לא  וכי  נקיים  יהיו 

 הממוקמים בסמוך לביה"ס. 

 

 סודיות 22
  כל,  אדם  כל   לידיעת   להביא   או  למסור,  להודיע,  להעביר  ולא   בסוד  לשמור  מתחייב  המפעיל

  בעירייה  הקשור  ונושא  עניין  לכל  והמתייחסת,  ביה"ס  הפעלת  עם  בקשר  אליו  שהגיעה  ידיעה

  על  גם  תקוים  זו  הוראה  כי   לוודא  המפעיל   מתחייב   כן.  מטעמה  בפועלים  או/ו  בעובדיה  או /ו

 . מטעמו הפועל  כל או/ו עובדיו ידי

 

 אחריות וביטוח  23



ית כלפי העירייה, לכל התכנים הלימודיים ו/או הפדגוגיים ו/או  עדהיה אחראי בלי  המפעיל 23.1

 .  המפעילשל   וו/או מטעמ   ויד- תחום, ככל שיינתנו עלהשירותים המקצועיים, מכל 

ת  23.2 לא  לרכוש יהעירייה  ו/או  לגוף  כלשהם  הפסד  ו/או  פגיעה  ו/או  לנזק  באחריות  שא 

המפעיל, עובדיו, לקוחותיו, מבקריו, מוזמניו ו/או צדדים שלישיים כלשהם אשר ייגרמו  

בגין   ו/או  ו/או  עקב  במבנההפעלה  ו/או  בנכס  השימוש  ו/או  השימוש  ו/או  רשות  ים 

כל נזק ופגיעה כאמור מכל סיבה , והמפעיל לבדו יהא אחראי כלפי העירייה לבמקרקעין

 שהיא. 

יפצה וישפה את העירייה בלא דיחוי על כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד  המפעיל   23.3

לצד שלישי /או לאדם ו/או רשות ו/או    ם ו/או תשלום כלשהם  אשר תידרש העירייה לשל

כלשהם   ביחס  -גוף  ועניין  סוג  ו/או  מכל  ב  להפעלה  והשימוש  ו/או  לרשות השימוש  נכס 

ויחזיר לעירייה כל סכום כאמור  ים /או במקרקעין  במבנ ע"י המפעיל וכל הבא מטעמו, 

שא בהן בקשר עם האמור לעיל לרבות הוצאות  יבתוספת סכומי ההוצאות שהעירייה ת 

 משפטיות ואחרות. 

המפעיל יהיה אחראי כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לכל אובדן ו/או נזק מכל   23.4

ו/או למבנסיבה   לנכס  ו/או למקרקעין שהיא שיגרמו  ו/או  בקשר עם    ים  רשות  ההפעלה 

 . ים ו/או במקרקעיןבנכס ו/או במבנ  מפעילהשימוש ו/או הפעילות ו/או השימוש של ה

ו/או לרכוש  23.5 ו/או נזק לגוף  ו/או עובדיה לכל אובדן  יהיה אחראי כלפי העירייה  המפעיל 

עובדיה והבאים מטעמה ו/או למבקרים בנכס    שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לעירייה,

במבנ במקרקעיןו/או  ו/או  מ  ים  כתוצאה  ו/או  בקשר  ו/או  הנובע  של ההפעלה  השימוש 

 . יםהמפעיל בנכס ו/או במבנ 

שייגרמו   23.6 ו/או קלקול  נזק  ו/או  אובדן  לכל  העירייה  כלפי  בלעדית  יהיה אחראי  המפעיל 

ים  או על ידי מי מטעמו לנכס ו/או למבנלציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/

ו/או תכולה ו/או שיפורי דיור שנעשו על ידי ו/או עבור המפעיל. בנוסף,    ו/או למקרקעין

שיגרם נזק  ו/או  אובדן  לכל  העירייה  כלפי  בלעדית  אחראי  יהיה  ו/או  המפעיל    למפעיל 

אובדן לכל  מאחריות  העירייה  את  פוטר  המפעיל  מטעמו.  הבא  ולכל  נזק   לעובדיו  ו/או 

 כאמור. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

המפעיל פוטר בזאת את העירייה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל   23.7

פי   על  ומטעמה,  בשמה  הפועל  וכל  העירייה  את  ולפצות  לשפות  ומתחייב  לעיל,  כאמור 

ם לעירייה ו/או לרכושה ו/או על כל דרישתה הראשונה בכתב של העירייה, על כל נזק שיגר

תביעה שתיתבע בה ו/או כל סכום שתחויב לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת  

עורך דין, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם. העירייה תודיע למפעיל על תביעות ו/או  

 דרישות כאמור ותאפשר לו להתגונן מפני התביעות ולהגן על העירייה מפניהן.  

 םאו לסביבתים ו/או למקרקעין ו/פעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לנכס ו/או למבנהמ 23.8

 להם אחראי המפעיל כאמור לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה. 

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל לערוך   23.9

ע  להבטחת אחריותו  ביטוחים מתאימים  שלא  ולקיים  ובלבד  דעתו הבלעדי  שיקול  פי  ל 

יפחתו מגבולות האחריות והתנאים כאמור והמפורט בטופסי האישור על קיום ביטוחים 

 וכאמור להלן: 

בנכס  23.9.1 השיפוץ  ו/או  התאמה  עבודות  בתקופת  עבודות    - ביטוחים  ויבוצעו  ככל 

 כאמור ובהתאם לקבל היתר מהעירייה: 

לביצוען וכתנאי  התאמה  עבודות  ביצוע  מצד  טרם  דרישה  בכל  צורך  ללא   ,

העירייה, מתחייב המפעיל להמציא לידי העירייה לא יאוחר מהמועד הקבוע  



לתחילת ביצוע העבודות בנכס, את טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות  

(להלן:    ב'נספח  ,   התאמה זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  "טופס  המהווה 

התאמה" עבודות  ביטוחי  קיום  על  מבטח  האישור  ידי  על  חתום  כשהוא   ,(

 טעם המפעיל ו/או הקבלן מטעמו.  מ המורשה בישראל

ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב המפעיל להמציא לידי העירייה   23.9.2

לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם ו/או תחילת השימוש בנכס ו/או ממועד  

ו/או  כבר רשות לצורך ביצוע  ו/או המבנים כמפעיל ו/או    קבלת הנכס עבודות 

את טופס האישור    –ממועד הכנסת חפצים כלשהם, המוקדם מבין המועדים  

המפעיל,   ביטוחי  עריכת  "  ,  ב'  נספחעל  (להלן:  בלתי  חלק  טופס המהווה 

"),  כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו  האישור על עריכת ביטוחי המפעיל

, במשך כל  בישראל. המפעיל ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח  מורשהה

(ככול   הארכה  תקופת  ו/או  זה  של הסכם  חלותו  ו/או משך  בנכס  שהותו  זמן 

לפי המאוחר, את טופס האישור על קיום ביטוחי המפעיל כשהוא    – ותהיה)   

צורך בקבלת דרישה   וזאת ללא  חתום על ידי מבטח ישראלי מטעם המפעיל, 

 כלשהי מהעירייה.  

, המפעיל  ביטוחי המפעיל  עריכת  על   אישור הבטופס    ג'בנספח  על אף האמור   23.9.3

אבדן תוצאתי, אולם מובהר, כי  /לא לערוך ביטוח אבדן הכנסותשרשאי  יהיה  

פוטר את   מאחריות לכל אובדן תוצאתי, כאמור    העיריה בכל מקרה המפעיל 

 דלעיל, בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו.  23.7בסעיף 

לבצע   23.9.4 רשאי  שיקול  המפעיל  פי  על  נוספים  רכוש  ,  ודעתביטוחים  ביטוח  בכל 

שכזה ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי העיריה ובכל ביטוח חבות שכזה  

 יכלל סעיף "אחריות צולבת" ולפיו העירייה תהיה חלק מיחידי המבוטח. 

כלשונן,   23.9.5 הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב  המפעיל 

ה כל  על  לשמור  האמור  בכלליות  לפגוע  והזהירות  ומבלי  הבטיחות  וראות 

 הנכללות בפוליסות הביטוח. 

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי   23.9.6

הפוליסות, יהיה המפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו  

 טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 

כ  23.9.7 אשר  מובהר,  מבוטחים  בלתי  לנזקים  במלואם  אחראי  יהיה  המפעיל  י 

עליו   מוטלת  עליהם  שהם    -האחריות  נזקים  לרבות  זה,  הסכם  סעיפי  מכוח 

 מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. 

   ידי העירייה כדי לגרוע מכל זכות  - אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על  23.10
   ייה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין  ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעיר

 בהם כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 

 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.   -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור   23.11
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סיום בכל עת וללא  ה רשאית להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי יי עירמוסכם כי ה 24.1

 הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

(שישים) יום    60את ההפרה בתוך    ןהפר את החוזה הפרה יסודית ולא תיק   המפעיל 24.1.1

 מיום שנשלחה אליה דרישה  בכתב בעניין זה. 



נגד   24.1.2 תוך    המפעילנפתחו  בוטלו  לא  וההליכים  נכסים,  כינוס  ו/או  פירוק    45הליכי 

 (ארבעים וחמישה) יום. 

נגד   24.1.3 נגד מי מבעלי    המפעילאם הוגש כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון  ו/או 

 (דירקטורים ומנכ"ל).  וו/או מנהלי   ומניותי

של   24.1.4 כלשהי  הצהרה  כי  חתימת  המפעילהתברר  עם  בקשר  שניתנה  מהותי,  בעניין   ,

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע    המפעילחוזה זה, שקרית, או ש

 שרות עמה. על ההתק

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של   5בסעיף    המפעילמוסכם בין הצדדים כי התחייבויות   24.2

אחרות בהסכם עשויים, בנסיבות    חוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכך שגם סעיפים ותניות 

 מסוימות, להיות בגדר תנאים עיקריים ויסודיים. 

ה לבטל את החוזה, בלי  עיריתזכה את ה  המפעילמובהר כי הפרה יסודית של החוזה על ידי   24.3

  לעירייה כל תנאים ו/או תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר מוקנית  

לרבות: קבלת פיצוי על נזק עקיף או ישיר שנגרם מההפרה;   על פי דין ו/או על פי החוזה,

 עיכוב תשלומים המגיעים לרשת וכיוצ"ב.   חילוט ערבות הביצוע;

    במקרה והמפעילה רשאית להודיע כי ההסכם יגיע לסיומו בתום שנת הלימודים   עירי ה 24.4

 60ך  בתו  העירייההפר הוראה מהוראות הסכם זה וההפרה לא תוקנה לשביעות רצונה של  

במרץ   30ה רשאית למסור הודעה כאמור ברישת סעיף זה לעיל עד ליום  עיריה  (שישים) יום 

ה מסרה  לימודים.  שנת  ביום  עירי בכל  לסיומו  החוזה  יגיע  כאמור,  הודעה  ביוני    30ה 

 שבסיום אותה שנת לימודים, מבלי שלרשת תהא כל טענה או תביעה בענין. 

במרץ בכל שנת לימודים, שהחוזה יגיע לסיומו    1עד ליום    לעירייהרשאי להודיע    המפעיל 24.5

ה הפרה את החוזה בהפרה יי עירביוני שבסיום אותה שנת לימודים, בכפוף לכך שה   30ביום  

(שישים) יום מהמועד בו   60בתוך  המפעילשל  רצונו יסודית, וההפרה לא תוקנה לשביעות 

 הודעה על כך.  לעירייהמסר 

יום  הובא תוקף החוזה לידי סי 24.6 זכאי    המפעילהיה  בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, לא 

עקב סיום החוזה,   ולפיצוי כספי כלשהו ולא תהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו שנגרם ל 

 לרבות בגין השקעותיה במבני ביה"ס. 

עם מתן הודעה על סיום החוזה, מכל סיבה שהיא, יוקם מיד צוות משותף בהרכב שווה של  24.7

הצ לחוזה.  יפעלו  הצדדים  הצדדים  כאשר  החוזה,  בתום  הצדדים  ינהגו  כיצד  יקבע  וות 

 בשיתוף פעולה לסיום הוגן של ההתקשרות, על פי תנאי חוזה זה. 

הריהוט, הציוד והחומרים הקיימים בבית הספר יישארו ברשות בית הספר, ולרשת לא   24.8

 תהיה כל זכות בהם. 

פעלת בית הספר במהלך תקופת  כל נתון הנוגע לה  לעירייה  המפעילעביר  יעם סיום החוזה  24.9

החוזה ו/או הדרוש להמשך ניהולו התקין של ביה"ס ובכלל זה: התקשרויות, מצבת כ"א, 

 תנאי העסקת עובדים, תיקים אישיים של עובדים, תקציב בית הספר וכיוצ"ב. 

 

 ערבות ביצוע 25

ל  לפי חוזה זה, כולן יחד וכ  המפעיללהבטחת קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות   25.1

מתחייב   לחוד,  מהן  ערבות  לעירייהלמסור    המפעילאחת  זה,  חוזה  חתימת  במעמד   ,

בלתי ניתנת לביטול בכל צורה שהיא, בלתי מותנית    ,   'א  נספח  פי  על בנקאית אוטונומית  



וצמודה למדד על בסיס המדד הידוע במועד חתימת החוזה, בסכום   ונתונה לפירעון מיידי

  7. אם יוארך תוקף החוזה, כאמור בסעיף  31/12/2026שתוקפה עד ליום  ₪    200,000  של

 (תשעים) יום לאחריה.   90לעיל, כי אז תוארך הערבות למשך תקופת ההארכה +

התחייבויותי  המפעילהפר   25.2 מבין  כלשהי  ו   ו התחייבות  זה  חוזה  תנאי  /לפי  התקיים  או 

  המפעיל לפי החוזה ו/או על פי דין, ו  המפעיל בקבלת כספים כלשהם מ   העירייה המזכה את  

שיל ראשונה, תהיה    לעירייה  םלא  דרישה  עם  מיד  רשאית    העירייהאת הסכום האמור 

לממש את הערבות, כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת  

עפ"י החוזה ועל פי דין,    לעירייהדעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים  

לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי הנזקים, 

 ה.  י י עירים ו/או ההוצאות שנגרמו להאובדן, ההפסד, הפיצוי 

ו/או   25.3 הארכתן  ו/או  חידושן  ו/או  הבנקאיות  הערבויות  בהוצאת  הכרוכות  ההוצאות  כל 

  וממילוי התחייבויותי  המפעילבלבד. מתן הערבות אינו פוטר את    המפעילחילוטן יחולו על  

ניעה לתבוע  לא יהוו לגביה מ   העירייהעל פי חוזה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע"י  

 נזקים ו/או הפסדים נוספים. המפעילמ

לעיל, עד ליום    25.1ה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף  ייעיר ל  המפעיללא המציא   25.4

שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת, תהא    30  -ה

חת ביצוע  רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות מלוא סכומה לשם הבט   העירייה 

 עפ"י חוזה זה.  המפעילהתחייבויות 

המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה הפרה  25.5

 יסודית של החוזה. 

 
 קיזוז ועיכבון 26

בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה    המפעיל שמורה זכות קיזוז כלפי   לעירייה  26.1

 .למפעיל, והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע ממנו

וכל  למפעיל  לעכב כל תשלום המגיע    העירייהמוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי   26.2

פר  י  המפעילוזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של חוזה זה, במקרה ש  המפעילציוד של  

  לעירייהאיזו מהתחייבות מהתחייבויותיה על פי חוזה זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע  

 . המפעילמן 

 
 יישוב מחלוקות  27

הצדדים מתחייבים בזאת, בהתאם לרוח החוזה ומטרותיו, לפעול בכל הכרוך בביצוע חוזה   27.1

פעולה, בכבוד  זה בהתאם לעק לעיל, בשיתוף  ולתנאי החוזה המפורטים בהרחבה  רונות 

 הדדי ובהסכמה. 

מחלוקת בין הצדדים בכל הכרוך בחוזה זה, יעשו הצדדים כל מאמץ ליישב   הככל שתתגל 27.2

 את המחלוקת בהסכמה. 

 

 כללי   28

חוזה זה, על נספחיו, מבטא וממצה את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ומבטל כל  28.1

 יתה. י קודמת בין הצדדים, ככל שההסכמה 

ביטול   28.2 על  או  המכרז  ביטול  על  יורה  מוסמך  המשפט  בית  או  החינוך  שמשרד  במידה 

או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד הפעלת בית הספר על   המפעילההתקשרות עם  

או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים    המפעילידי  



תוצאות המכרז,   העירייה  כנגד לפי  בית הספר  בגין הפעלת  או  במכרז  בגין ההתקשרות 

דעתה    העירייהתהיה   שיקול  לפי  לאלתר,  ההתקשרות  את  או  המכרז  את  לבטל  זכאית 

היה זכאי לכל פיצוי או תגמול,  ילא    המפעילהמלא וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה,  

הפעלת בית הספר (ככל שהיו הוצאות כאלה)    זולת עבור הוצאות אשר הוציא בפועל בגין

לעשות כן ועד למועד מסירת ההודעה. בכל מקרה לא    העירייה  ו המועד שבו הורתה למן  

 ישולמו כספי תקורה או היערכות להפעלה, אלא רק תמורה בגין הפעלה בפועל. 

שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של  28.3

, ולא  העירייהיות  ה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכועירי ה

 . העירייהיהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי  

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו    העירייההסכמה מצד   28.4

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ומראש  28.5

 . העירייהנחתמו כדין על ידי ו

יישומו,   28.6 זה, לרבות בפרשנותו,  ו/או קשורה בחוזה  סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת 

המוסמכים המשפט  לבתי  ורק  אך  מסורה  הפרתו,  ו/או  בזה .  בצפון  אכיפתו  מוסכם 

ו/או לקבל מערכאה שיפוטית  ילא    המפעילבמפורש, ש ונסיבות לבקש  וכל בשום מקרה 

עש  צווי  או  כלשהי  זמניים  הצהרתי,  סעד  ו/או  מניעה  צווי  ו/או  בעין  ביצוע  צווי  ו/או  ה 

סעדים  מהעירייההזכות לתבוע לו  קבועים בכל הקשור ו/או הנובע מחוזה זה, אלא תהיה 

ש מוסכם  עוד  בלבד.  בידי י לא    המפעילכספיים  לעכב  רשאי  את   והיה  כלשהן  בנסיבות 

ו  ו/או המתקנים  ו/או את המבנים  ביה"ס  ו/או המקרקעין שבמתחם /הפעלת  או הציוד 

יד על  הוכנו  ו/או  לה  שנמסרו  נתונים  קובץ  ו/או  נתון  ו/או  מסמך  כל  ו/או  בכל   וביה"ס 

א  ולפי חוזה זה ובחתימתה על חוזה זה ה  והקשור בהפעלת ביה"ס וביצוע התחייבויותי 

 ין ו/או חוזה.מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענת עיכבון ו/או על כל זכות עכבון, על פי ד 

א  ובקפידה את הוראות החוזה וה  ןעל חוזה זה, כי בח  ומצהיר ומאשר בחתימת   המפעיל 28.7

 מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. 

 כתובות  הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה. 28.8

  



 

למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה  הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד   28.9

בתום   לנמען  הגיעו  בדואר.   72כאילו  למשלוח  מסירתן  ממועד  שעות  ושתיים)  (שבעים 

ונתקבל על כך אישור   –הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה/דואר אלקטרוני  

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.  –טלפוני 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

        

 המפעיל          ה ייעירה  

 

  



 ' אנספח 
 לכבוד: 

 בית שאן עיריית 

 , בית שאן 1ירושלים הבירה 

 (להלן: "העירייה") 

   א.ג.נ.,
 כתב ערבות מס' הנדון: 

 

"), אנו ערבים  המפעילעל פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ (להלן: " 1

שקלים חדשים) וזאת  אלף  ה  מא (  ₪  100,000ל  בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה  

; בית ספר  240127אמירים  ס.מ    והפעלת בית ספר  בקשר עם ההסכם שנחתם ביניכם לניהול

בית  בעיר     244624, וישיבה תיכונית ס.מ  270470, מרכז חינוך טכנולוגי ס.מ  270157פסגות ס.מ  

 ולהבטחת מילוי תנאי ההסכם ונספחיו.  שאן 

  

קבלת דרישתכם  ימים, מיום    14עד לסך הנ"ל תוך    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים .2

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  

בתביעה משפטית או בכל דרך   או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו  

 כלפיכם.   

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל  בפעם אחת או במספרי דרישות,   .3

דרישתכם לא יעלה על הסך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ובתנאי שסך  

 הכולל הנ"ל. 

 

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

 

ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .5

  _________________ 

 

בכפוף להסכם שנחתם  ועד בכלל ותתחדש מדי שנה    31/12/2026ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום    .6

 בין הצדדים.  

 

 לא תיענה. 31/12/2026דרישה שתגיע אלינו אחרי   .7

 

 ערבותנו זו בטלה והמבוטלת.   31/12/2026לאחר יום  .8

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב לעניין כתב ערבות זה.  .10

 

  ____________________                                                                    ____________________ 

 תאריך                                                                                                                 



 

 

 

 נספח ב' - אישור על קיום ביטוחים

האישור  תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               אישור ביטוח                                                                                                                      הנפקת 
)DD/MM/YYYY ( 

ישנה   , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

מבקש   עם  מיטיב  זה  באישור  תנאי  שבו  במקרה  למעט  הביטוח  בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים 
 האישור. 

 האישור  מבקש עמדמ העסקה  אופי מבוטחה בקש האישורמ

שאן  שם:   בית   עיריית 
מטעמ  שלובים  הומי     וגופים 

 ")מרשה("המזמין"/"ה

 שם: 

 

 ................ 

 ו/או המזמין 

 נדל"ן ☒

מבנה   הפעלת 
 למוס"ח 

 

 משכיר☒

 מרשה אחר: ☒

 ח.פ  
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען , בית שאן1ירושלים הבירה מען: 
 

 

 
(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותים 

 מוסדות חינוךנשוא הביטוח כולל הרשאה לשמוש מבנה להפעלת  ,096, 056 ,034 המצוין בנספח ג'):

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח
  גבולות לפי  חלוקה

 ביטוח  סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
הפוליסה  

בסיס  
תמליל  

"ביט" או  
 שקול

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה 
 סכום ביטוח

  השתתפות
 עצמית 

 בתוקף  נוספים כיסויים

 מטבע  סכום 
 ש"ח

מ סכום 
ט
ב 
 ע 

בהתאם  יש לציין קוד כיסוי  
 לנספח ד' 

רכוש: מבנה,  
 השקעות; 

תכולה לרבות מלאים  
 וקלקול מזון

 " 1ח' "נזק  12אבדן שכירות  

 כינון     
 (למעט למלאי) 

 ויתור תחלוף,   309   
 טבע, 313
 פריצה,  314
 רעש, 316
 המבקש מבוטח   318
מוטב מבקש האישור   324

 (למעט לתכולה) 
 "ראשוניות",328

 צד ג'
 

אחריות צולבת   302    20,000,000    
הילדים מבוטחים גם זה  

 כלפי זה; 
 הרחב שיפוי,   304
 , ויתור תחלוף, 309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,    318
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות",  328
 רכוש המבקש   329

 ביטול סייג "רשלנות רבתי", 
 , 328, 319, 309    20,000,000     חבות מעבידים



ייכנס  לא שינוי לטובת מבקש האישור, , למעט ביטוח פוליסת שלביטול  או   שינויביטול/שינוי הפוליסה:  
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60לתוקף אלא 

 חתימת המבטח וחותמת:
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	4.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 3 ו-4.3 לעיל, מוסמכת העירייה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המשתתפים. התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי העיריה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו באת...
	4.5 למען הסר ספק מובהר בזה שרק הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, תיקוני טעויות ושינויים כאמור בסעיפים 3, 4.3 ו-4.4 לעיל שנמסרו בכתב (להלן – "מסמכי הבהרות") יחייבו את העיריה, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבי...
	5.1 רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע שמתקיימים בו, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן ואשר ימציא יחד עם הצעתו את המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן:
	ו. המציע צירף תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע לעניין שמירת זכויות עובדים כמפורט בתצהיר נספח ח' המצורף למסמכי המכרז.
	ז. נציג מטעם המציע השתתף במפגש מציעים, כאמור בסעיף 15.1 להלן.
	ח. המציע רכש את מסמכי המכרז. להוכחת תנאי זה תצורף קבלה על שם המציע.
	ט. המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש להבטחת הצעתו.
	5.2 להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן:
	כל תנאי הסף שפורטו בסעיף 5.1 לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז, חייבים שיתקיימו במציע עצמו, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.


	6. עיקרי ההתקשרות
	הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד, והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת. ישנה התייחסות אחרת כאמור באיזה מיתר מסמכי המכרז – לרבות ההסכם, תחייב ההוראה האחרת המפורטת.
	6.1 תקופת ההתקשרות
	תקופת ההתקשרות תהא ל- 5 שנים החל מתחילת שנת הלימודים תשפ"ב מתאריך 1 לספטמבר 2020 ועד תאריך 31 לאוגוסט 2026 (להלן: "תקופת החוזה"). לעירייה בלבד אופציה לחדש את תקפות החוזה לתקופה נוספת בת 5 שנים.  מימוש האופציה יעשה בתנאים המפורטים לעניין זה בחוזה ההתקש...
	6.2 דמי ניהול
	6.2.1 הזוכה במכרז, יהא זכאי כנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו, לתקורה מתוך סך התקצוב של משרד החינוך לחטיבה העליונה, בשיעור שהוצע על ידו במכרז, הכל כמפורט בחוזה. מובהר כי התקורה תהווה חלק מתקציב בתי הספר המאושר  והיא תחושב מתוך ההכנס...
	6.2.1 הזוכה במכרז, יהא זכאי כנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו, לתקורה מתוך סך התקצוב של משרד החינוך לחטיבה העליונה, בשיעור שהוצע על ידו במכרז, הכל כמפורט בחוזה. מובהר כי התקורה תהווה חלק מתקציב בתי הספר המאושר  והיא תחושב מתוך ההכנס...
	6.2.1 הזוכה במכרז, יהא זכאי כנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו, לתקורה מתוך סך התקצוב של משרד החינוך לחטיבה העליונה, בשיעור שהוצע על ידו במכרז, הכל כמפורט בחוזה. מובהר כי התקורה תהווה חלק מתקציב בתי הספר המאושר  והיא תחושב מתוך ההכנס...
	6.2.2 מובהר כי לא ניתן להציע תקורה בשיעור העולה על 6%. הצעה המהווה תקורה בשיעור העולה על 6% תיפסל על הסף. בטופס הצעת המחיר, יציינו המציעים את שיעור התקורה המבוקש על ידם וכן את סכום ההשקעה הכספית המוצעת על ידם להשקעה נוספת ממשאביהם הפרטיים במוסד החינוך.
	6.2.3 מובהר כי התקורה כאמור הינה תמורה מלאה וסופית בגין כל שירותי המטה  התפעוליים והפדגוגיים המסופקים ע"י המפעיל לרבות שימוש במערכת מידע, סיוע וליווי פדגוגי והכשרת מנהלים ועובדי הוראה.
	6.2.4 לא יגבה המפעיל תקורות כלשהן מהתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך עבור חטיבות הביניים.
	6.2.4 לא יגבה המפעיל תקורות כלשהן מהתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך עבור חטיבות הביניים.
	6.2.4 לא יגבה המפעיל תקורות כלשהן מהתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך עבור חטיבות הביניים.
	6.3 הקצאת שעות
	6.3.1 המציע מתחייב להקצות בפועל שעות הוראה בהתאם להנחיות של משרד החינוך אך לא פחות מ 100% בניכוי שיעור התקורה שהציע המפעיל מהתקן הידוע והעתידי של משרד החינוך בכפוף להנחיות של משרד החינוך.
	6.4 השתתפות העיריה
	6.4.1 השתתפות העירייה בכל אחד מבתי הספר תעמוד על סך של 990 ₪ לשנה לתלמיד בחטיבת ביניים וסך של 970 ₪ לשנה לתלמיד בחטיבה עליונה.
	6.4.2 האחריות על גביית אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי בית שאן מוטלת על המפעיל בלבד.
	6.4.3 העירייה תישא בעלויות תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים, כפי שיפורטו בדוח תיקון ליקויים בתיק משתתף.
	6.4.4 העירייה תישא בעלויות הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוך וכפי שיפורט בדוח הנגשה פרטנית בתיק משתתף.
	6.4.5 ההשתתפות כאמור הינה סופית וכוללת את ההשתתפות המחושבת של העירייה לפי סעיף 2.6 לחוזר מנכ"ל 4/2019 כדלקמן:

	(1) השלמת תקצוב נורמטיבית ל-100% של עלות עובדי המנהל, השירותים והסיוע (מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לבורנטים בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות).
	(2) השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי משרד החינוך (לרבות אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה).
	(3) תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבתי הספר.
	(3) תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבתי הספר.
	(3) תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבתי הספר.
	6.4.6 בנוסף לאמור, העירייה תישא בעלות הסעות התלמידים, הזכאים להסעה בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך, ובעלות המאבטחים בבתי הספר. העירייה תמשיך להיות מתוקצבת בגין ההסעות והמאבטחים ע"י משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים בהתאמה.
	6.4.7 למעט האמור בסעיפים 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6 - "השתתפות העירייה", לא תישא העירייה בשום השתתפות נוספת בין בכסף ובין בשווה כסף .
	6.5 העסקת עובדי הוראה ועובדי מנהל
	6.5.1 החל משנת לימודים תשפ"ב יועברו כל עובדי ההוראה להעסקה הישירה של הזוכה בהתאם להוראות נוהל רישוי של משרד החינוך וההסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה.
	6.5.2 הזוכה יתחייב לשלם שכר לעובדיו (לרבות עובדי ההוראה), וכן לשלם את התנאים הנלווים, זכויות סוציאליות והפרשות לגמל ולפיצויי פיטורין, וזאת בהתאם לכל דין ובכלל זה בהתאם לאמור בתקנון שירות עובדי הוראה, להסכמי שכר, לרבות ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר ...
	6.5.3 יובהר כי על הזוכה לעמוד במחויבות העסקה כלפי עובדי ההוראה בהתאם להסכמי השכר ולהנחיות משרד החינוך.
	6.5.4 עובדי מנהלה ועובדי סיוע ייקלטו להעסקה ע"י המפעיל בלבד.
	6.6 שימוש במיטלטלין
	6.6.1 כל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו ע"י הבעלות, יישארו בבתי הספר בתום תקופת ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא, בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי רשות, כספי הבעלות וכיוצ"ב. לענ...
	6.6.2 הסעיף לא יחול על רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, שיילקח על ידי הבעלות אם תופסק עבודתה, ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור קבע למבנה או למקרקעין ולא ניתנה לתלמידי בתי הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם מדובר בתרומה לבעלות, שאיננה מיועדת ו"צ...
	6.7 ועד מנהל
	6.7.1 בתי הספר ינוהלו ע"י הוועד המנהל בהתאם להוראות סעיף 6 להסכם. בוועד המנהל יכהנו ראש העיריה, מנכ"ל  העיריה ומנהל אגף החינוך בעירייה, או מי מטעמם, מנהל המפעיל, או מי מטעמו, ושני נציגים נוספים של המפעיל. ראש העיריה או מי מטעמו ישמש כיו"ר הועד המנהל.
	6.7.2 מנהל בתי הספר ויו"ר ועדי ההורים, או מי מטעמם, יוזמנו להשתתף בישיבות הוועד המנהל, אך לא תהיה להם זכות הצבעה. מנהלי בתי הספר לא יוזמנו להשתתף בישיבות העוסקות בתנאי העסקתם ו/או המשך עבודתם.
	6.7.3 החלטות הועד המנהל שמטילות חיובים כספיים על העירייה יחייבו את העירייה אם ורק אם אושרו על ידי בעלי זכות החתימה בעירייה על פי פקודת העיריות.
	6.8 תשלומי הורים
	6.8.1 הזוכה מתחייב שלא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	6.8.1 הזוכה מתחייב שלא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	6.8.1 הזוכה מתחייב שלא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	6.8.2 הזוכה יתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של העירייה.
	6.8.2 הזוכה יתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של העירייה.
	6.8.2 הזוכה יתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של העירייה.

	7. חתימה על מסמכי המכרז והמצאת מסמכים ואישורים
	7.1 על המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי המכרז, לרבות על עמודי הוראות אלו ועל החוזה ונספחיו. כל עמוד במסמכי המכרז יישא חתימה של המציע. הצעה שלא תהיה חתומה במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על ידי המציע כמפורט להלן לא תובא לדיון.
	7.2 על מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, בצירוף חותמת התאגיד ויצורף אישור עדכני של רו"ח או עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החתימה בשמו וסמכותם של מורשי החתימה לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשו...
	7.2 על מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, בצירוף חותמת התאגיד ויצורף אישור עדכני של רו"ח או עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החתימה בשמו וסמכותם של מורשי החתימה לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשו...
	7.2 על מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, בצירוף חותמת התאגיד ויצורף אישור עדכני של רו"ח או עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החתימה בשמו וסמכותם של מורשי החתימה לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשו...
	7.3 חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת המכרז:
	7.3 חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת המכרז:
	7.3 חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת המכרז:
	7.3.1 כל מסמכי המכרז המפורטים בסעיף 3.1. תצהירים יאומתו כנדרש על ידי עורך דין;
	7.3.2 מסמכי יסוד:
	(א) עותק מתעודת ההתאגדות.
	(ב) תקנון (ותזכיר - אם קיים).

	7.3.3 מסמכים להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, לרבות רישיונות בתי הספר המופעלים על ידי המציע.
	7.3.4 במידה והמציע הינו עמותה - אישור על ניהול תקין.
	7.3.5 מצגת על פעילות המציע. המצגת תוגש באמצעות קובץ ממוחשב + עותק מודפס.
	7.3.6 מסמכים פדגוגיים כמפורט בסעיף 12.3.
	7.3.7 תשובות לשאלות הבהרה למכרז ושינויים שפורסמו למכרז, חתומות על ידי המציע.
	7.3.8 קבלה על שם המציע המעידה על רכישת מסמכי המכרז (אפשר לצרף גם צילום של הקבלה).
	7.3.9 כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע, מקור + העתק.
	מציע שלא ימלא את כל הפרטים הנדרשים, כאמור, ו/או לא יצרף את המסמכים המבוקשים, רשאית העירייה לפסול הצעתו.

	8. ערבות להצעה
	8.1 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, בנוסח מסמך ג', שהוצאה עבורו לטובת העיריה, בסכום של 50,000 ₪  לא צמוד, ואשר תוקפה יהיה עד ליום 28.05.2021 ערבות חברת ביטוח, המחאות פרטיות לבנק או שטרות לא יתקבלו כערבות. כל ההוצאות הקשורות במתן הע...
	8.2 אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תחזיר העירייה למציע את שטר הערבות לאחר חתימת הזוכה על החוזה.
	8.3 אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 7 (שבעה) ימים מהיום שהמציע יחתום על החוזה, וימציא ערבות לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות החוזה.
	8.4 אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי העירייה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד המפורט להלן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה...
	8.4 אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי העירייה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד המפורט להלן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה...
	8.4 אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי העירייה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד המפורט להלן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה...

	9. תוקף ההצעה
	9.1 ההצעה תישאר בתוקף למשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז. אם יידרש לכך בכתב ע"י העירייה, יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות להצעה עד לקבלת החלטה סופית במכרז. מציע שלא יאריך ערבותו כאמור ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרז.

	10. תקינות ההצעה
	10.1 אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס, במקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "x" על הרישום שרוצים לתקן, ולכתוב מחדש בעט.
	10.1 אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס, במקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "x" על הרישום שרוצים לתקן, ולכתוב מחדש בעט.
	10.1 אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס, במקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "x" על הרישום שרוצים לתקן, ולכתוב מחדש בעט.
	10.2 אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים, ובמקרה שלדעת העיריה הוא מהותי – עלול הוא...
	10.3 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו מידע, נתונים והסברים בכל עניין הקשור בהצעתו, והמציע יהיה חייב למסור את הנתונים, ההסברים והניתוחים האלה לעירייה או למי מטעמה. כמו כן תהיה העיריה רשאית לבחון עם המציע אם הצעתו אינה מבוססת ע...

	11. אופן הגשת ההצעות והמועד להגשתן
	11.1 על המציעים להגיש במסגרת ההצעה את כל האישורים והמסמכים המעידים על עמידה בדרישות כל דין.
	11.2 ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיו רשומים פרטי המכרז. ההצעה תוגש ב-2 עותקים (מקור + העתק). יחד עם ההצעה יגיש המציע לעירייה את כל מסמכי המכרז.
	11.3 מודגש מפורשות כי את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות, מעטפה אחת תכלול את הצעת המחיר והמעטפה הנוספת תכלול את כל יתר ההצעה ומסמכי המכרז החתומים על ידי המציע. הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת מיתר מסמכי המכרז. הצעת המחיר תפתח ותרשם בפרוטוקול ב...
	11.4 ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה ברח' ירושלים הבירה 1, בית שאן עד יום 22.02.2021 בשעה 12:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז"). במקרה שלא תתאפשר קבלת...
	11.5 כל הצעה שלא תגיע לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיפים 11.2-11.4 לעיל – לא תובא לדיון.
	12.1  הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת. הצעת המחיר תיפתח ותירשם בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות, אך הוועדה לא תבחן את הצעת המחיר בשלב זה.
	12.2 בחינת ההצעות במכרז ובחינת הזוכה בו תתבצע במהלך תלת-שלבי:
	12.2.1 שלב א - בשלב זה ייבדקו המסמכים השונים שצורפו למעטפה, שלמותם ונכונותם וכן תבחן עמידה של כל הצעה בתנאי הסף.
	12.2.2 שלב ב - לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות שעמדו בתנאי הסף, בהיבט של האיכות. תנאי מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון איכות משוקלל של כל מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מ-80 וציון של 75 לפחות בכל אחד מהרכיבים של ציון האיכות בפרמ...
	12.2.3 שלב ג - לאחר מכן, תבחן הוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את ציון האיכות המינימאלי כמפורט בסעיף 12.2.2 לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז.
	12.3 העירייה תבחר את הזוכה על פי אמות המידה הבאות:
	1. פרמטר איכות – (מקסימום 85 נקודות)
	1.1 ניסיון המציע - 10% מהציון הכולל :
	1.1.1 קביעת אחוז ניקוד בהתאם למספר שנות ניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך בהתאם לטבלה להלן:
	1.1.2 קביעת מקדם ניסיון עפ"י מספר המוסדות שנוהלו ע"י המציע בהתאם לטבלה להלן:
	פרמטר ניסיון המציע מתקבל באמצעות הכפלה של ניקוד שנות הניסיון במקדם מספר ניסיון הפעלת המוסדות.
	הנוסחה: ניקוד שנות ניסיון * מקדם מוסדות = סך הניקוד של  ניסיון המציע
	1.2 תמונה חינוכית – 50% מהציון הכולל
	50%  מתוך הציון יחושב בהתאם למודל השוואתי של משרד החינוך. להלן המשקל שיינתן לכל פרמטר:
	1.3 המציע הינו מוסד ללא כוונת רווח -  5% מהציון הכולל.
	1.4 פרמטרים שונים עפ"י החלוקה הבאה – 20% מהציון הכולל:
	2.1 אחוז התקורה ("דמי ניהול") שתגבה הבעלות מהחטיבה העליונה -  10 נקודות
	אחוז התקורה המקסימלי לא יעלה על 6%. המציע שיציע את ההנחה הגבוהה ביותר על שיעור התקורה המקסימלי המותר, יקבל מלוא הניקוד בסעיף זה ואילו יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.
	2.2 השקעות נוספות של הבעלות – 5 נקודות

	המציע אשר יציג התחייבות להשקעה נוספת הגבוהה ביותר יקבל מלוא הניקוד בסעיף זה ואילו יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.
	על המציע לציין את ההשקעה בטופס ו' מכספי התקורה המותרת על ידי המשרד לבעלות או ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין, שלא מכספי משרד החינוך או כספי משתתפים (תשלומי הורים). יודגש, שמדובר על השקעות פרטניות בבתי הספר ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת בתי הספר. למען ...
	13. הוראות שונות
	13.1 כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא, בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת העירייה. העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות הבדיקות המוקדמות, ה...
	13.2 בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהעירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא, בדרך ובתנאים שתקבע.
	13.3 העיריה שומרת לעצמה את הזכות:
	13.3.1 לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן או לבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט; במקרה של ביטול המכרז לא תהיה העירייה חייבת לפצות את המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.
	13.3.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13.3.1 לעיל, תהיה העיריה רשאית, אך לא חייבת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
	(א) חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי העירייה, באופן המצדיק לדעת העירייה את ביטול המכרז.
	(ב) קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.
	(ב) קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.
	(ב) קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.
	(ג) התברר לעירייה שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי המכרז, או הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או שהכנת מסמכי המכרז התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים.

	13.3.3 למסור את הפעלת ביה"ס לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.
	13.3.4 לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם, וכן את הזכות לדרוש מהמציע הבהרות והסברים להצעתו.
	13.4 אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
	13.5 בהגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מציע שימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון העיריה, בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון ו/או מידע חלקי ו/או מידע מטעה לעירייה או למי מטעמ...
	13.6 במסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת העירייה לעצמה את הזכות לבחון כל נתון רלבנטי לדעתה הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המצי...
	13.7 העירייה תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית מאת רשויות מקומיות אחרות שהתקשרו עם המציע בחוזים להפעלת בתי ספר. במקרה כאמור תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה לפני קבלת ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
	13.8 העירייה תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה בחוסר תום לב ו/או שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר בעליל וכן תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז בשל כך.
	14.1 למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה. העיון יבוצע בתיאום מראש עם העירייה. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים תשלום עבור צילום המסמכים.
	14.2 ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן: "מידע סודי"), אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל זאת...
	14.2 ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן: "מידע סודי"), אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל זאת...
	14.2 ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן: "מידע סודי"), אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל זאת...
	14.3 מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בסעיף 14.2 לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם בהצעות המציעים האחרים, ולווית...

	15. מפגש מציעים, מצגות וראיונות
	15.1 מפגש המציעים יתנהל באופן ולפי הסדר הבא:
	15.1.1 התכנסות בחדר הישיבות  בעיריית בית שאן רח' ירושלים הבירה 1 קומה 1  ביום 01.02.2021 בשעה 10:00 ומיד לאחר מכן סיור במתחמי בתי הספר. ולאחריו יערך סיור בבתי הספר. ההשתתפות במפגש מציעים ובסיור הינה חובה, ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז. יש לעקוב א...
	15.1.2 מיד בתחילת הפגישה יועמד לעיון לכל המשתתפים תיקים על בתי הספר אשר יכללו את המסמכים הבאים:
	(א) דו"ח תקבולים ותשלומים לשנות לימודים תשע"ח – תש"פ.
	(ב) דו"ח עלות מעביד לשנות לימודים תשע"ח– תש"פ.
	(ג) רשימת העובדים המועסקים בביה"ס, פרטיהם ותנאי העסקתם.
	(ד) נתונים אודות רשיון בתי הספר (והתוקף שלו).
	(ה) דו"ח ליקויי בטיחות + דוח הנגשה פרטנית.
	(ו) פירוט המבנים במתחם ביה"ס.

	15.1.3 נציגי העיריה ובתי הספר ימסרו מידע על בתי הספר, יענו על שאלות ויתנו הבהרות והסברים מתבקשים.
	ההשתתפות במפגש המציעים במלואו הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
	15.2 ביום 28.02.2021 בשעה 10:00 יציגו המציעים את מצגותיהם. מציע אשר נציגיו לא יגיעו ביום זה, תהיה העיריה רשאית לפסול את הצעתו. העירייה תהא רשאית לקבוע יום ראיונות נוסף, בהתאם לצורך.

	16. קבלת מידע נוסף
	16.1 ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה יוכלו המציעים לקבל במהלך מפגש המציעים ו/או באמצעות פניה בכתב אל עיריית בית שאן במייל:
	gidi@bet-shean.otg.il או באמצעות פקס 046489423 , זאת לא יאוחר מיום  08.02.2021 בשעה 12:00. יש לוודא קבלה בטלפון שמספרו .046489416
	16.2 אין באמור בסעיף 16.1  לעיל כדי לחייב את העירייה  לענות ו/או להיענות לכל פניה של משתתף במכרז. העירייה תהיה רשאית להימנע ממתן מענה כאשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.
	16.3 לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף 16.1 לעיל, לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף במכרז כל טענה  בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז ו/או בדבר טעות ו/או אי-הבנה של פרט כלשהו הקשור במכרז.

	17. הודעה על תוצאות המכרז
	17.1 לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו באמצעות הפקסימיליה ובדואר רשום, תוך 3 (שלושה) ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.
	17.2 לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לעירייה הזכות לנהל עם הזוכה משא ומתן על פי כל דין.

	18. חתימת החוזה, ערבות לקיום החוזה
	18.1 חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בהם, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם העיריה בחוזה. עם מסירת הודעה על החלטת העירייה בדבר זהות הזוכה במכרז, הגשת ערבות ביצוע ואישור יועץ הביטוח של העיריה לנספח הביטוח החתום על ידי המבטח, תשתכלל ההצעה הזוכ...
	18.1 חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בהם, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם העיריה בחוזה. עם מסירת הודעה על החלטת העירייה בדבר זהות הזוכה במכרז, הגשת ערבות ביצוע ואישור יועץ הביטוח של העיריה לנספח הביטוח החתום על ידי המבטח, תשתכלל ההצעה הזוכ...
	18.1 חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בהם, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם העיריה בחוזה. עם מסירת הודעה על החלטת העירייה בדבר זהות הזוכה במכרז, הגשת ערבות ביצוע ואישור יועץ הביטוח של העיריה לנספח הביטוח החתום על ידי המבטח, תשתכלל ההצעה הזוכ...
	18.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1 לעיל, הזוכה במכרז יחתום על עותקים נוספים של החוזה על כל נספחיו על פי הצעתו הזוכה ו/או אותה הצעה שתגובש לאחר מו"מ, וימציא למועצה, על חשבונו הוא, ערבות בנקאית בסך 100,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן, ללא תנאי (אוטונומית)...
	18.3 הזוכה במכרז יהיה נכון להחל את ההתקשרות נשוא המכרז ולקבל על עצמו את האחריות לניהול בתי הספר והפעלתו, החל משנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב), כולל עשיית כל הדרוש במסגרת ההכנות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, והכל בהתאם להוראות החוזה והעירייה.
	18.4 אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, תהיה העירייה רשאית לקבל את הצעתו של מציע אחר, אשר הצעתו נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמו...
	18.5   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה של המשתתף במכרז על פי דין וגם בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
	א. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
	ב. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז, אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

	19. ביטוח ושיפוי
	19.1 הזוכה במכרז יהיה חייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי החוזה. במידה שתקופת החוזה תוארך, יידרש הזוכה במכרז להאריך את תוקף הפוליסות ולחתום על נספח ביטוח עם התאריכים המעודכנים.

	20. הליכים משפטיים
	20.1 היה ומשרד החינוך, משרד הפנים או בתי משפט מוסמך יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד הפעלת בתי הספר על ידי הזוכה או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העירי...
	מסמך ג'
	טופס הצעה כספית
	עיריית בית שאן
	1. הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' __01/2021_, בהתאם למכרז האמור. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.


	פירוט בתי ספר המופעלים ע"י המציע
	התחייבויות המציע
	1. להעביר כוח אדם פדגוגי של בתי הספר להעסקתו הישירה של המציע בכפוף לכל דין ובכפוף לנוהל הרישוי של משרד החינוך.
	2. להפעיל את בתי הספר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך וההוראות המנהליות של עיריית בית שאן, ככל והנחיות העיריה אינן סותרות את הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין.
	3. לשלם את שכרם וזכויותיהם של עובדי ההוראה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר נחתמו עם הארגונים היציגים ובהתאם להנחיות משרד החינוך בכלל זה תקנות תקנון שירות עובדי הוראה וחוקת העבודה.
	4. למנות את מנהל המוסד בהתאם לכללי הכשירות (תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול בתי ספר על יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהן מתעדכנות מזמן לזמן ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין.
	5. להשקיע את מלוא התקציבים שיועברו אליו ע"י משרד החינוך ועיריית  בית שאן במלואם בבתי הספר ולטובת קידום תלמידי הספר ולא לגבות תקורה מעבר ל-6%.
	6. לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	6. לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	6. לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	7. לא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבתי הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח–1994, בכפוף לכל דין.
	8. להעניק  הנחות בתשלומי הורים  על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך.



	הסכם להפעלת ביס בית שאן  21.1.21
	1.1 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הצעת המציע ומסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות החוזה.
	1.2 כל מסמכי המכרז חתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
	1.3 בתי הספר ינוהל בהתאם להשקפה החינוכית של העיריה ובית הספר, לפי מדיניות משרד החינוך ובהתאם לכל דין, לרבות הנחיות הפיקוח, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ותנאי חוזה זה, תוך שמירה על הצביון הקיים בבית הספר.  פירוט מצבת התלמידים וחלוקה לכיתות מצ"ב בתיק משתתף. ...
	1.4 המפעיל מתחייב כי לתלמידים המתגוררים בתחום שטח שיפוטה של העירייה תינתן עדיפות בקבלה ללימודים בבית הספר, על פני כל תלמיד שמקום מגוריו מחוץ לתחום זה.
	1.5 הצדדים מצהירים כי לא קיימת כל מניעה משפטית ו/או אחרת להתקשרותם בחוזה זה ולקיום כל התחייבויותיהם לפיו, לרבות מתן זכות שימוש במקרקעי בית הספר, על כל הבנוי והמחובר להם.
	1.6 המפעיל לא יהא רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, ו/או להאציל מסמכויותיו וממחויבויותיו לפי חוזה זה לכל אדם ו/או גורם אחר מטעמו אלא באישורה של העירייה בכתב ומראש.
	1.7 לשם בתי הספר יתווסף שם המפעיל, על פי המקובל ובהסכמת העיריה.
	1.8 העירייה תישא באחריות מלאה לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שתועלה בקשר לניהול ואחזקת בית הספר עד ליום תחילת הפעלת בתי הספר על ידי המפעיל כאמור בסעיף 7.1 להלן. האמור בסעיף זה כפוף לכך שהמפעיל יודיע לעירייה על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתגיע אליו ...
	1.8 העירייה תישא באחריות מלאה לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שתועלה בקשר לניהול ואחזקת בית הספר עד ליום תחילת הפעלת בתי הספר על ידי המפעיל כאמור בסעיף 7.1 להלן. האמור בסעיף זה כפוף לכך שהמפעיל יודיע לעירייה על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתגיע אליו ...
	1.8 העירייה תישא באחריות מלאה לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שתועלה בקשר לניהול ואחזקת בית הספר עד ליום תחילת הפעלת בתי הספר על ידי המפעיל כאמור בסעיף 7.1 להלן. האמור בסעיף זה כפוף לכך שהמפעיל יודיע לעירייה על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתגיע אליו ...
	1.9 בחוזה זה מתחם בתי הספר יוגדר על פי התשריט, האחריות לתשתיות מחוץ למתחם בית הספר תחול על העירייה.
	2.1 המפעיל מתחייב לפעול להשגת רישיון להפעלת בתי הספר. המפעיל יגיש את הבקשה לרישיון ההפעלה של בתי הספר וכן את כל המסמכים הנדרשים מיד עם חתימת חוזה זה. העירייה תעזור למפעיל, ככל יכולתה, לביצוע התחייבות זו.
	2.2 במידה והמפעיל לא יגיש בקשה לקבלת רישיון להפעלת בתי הספר ו/או לא יגיש מסמכים שעליו להגיש לשם קבלת אישור להפעלת בית הספר ו/או לא יעשה בכלל ו/או במועד את כל הפעולות הדרושות לקבלת הרישיונות והאישורים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, תהיה העירייה רשאית לחלט את ער...
	2.3 לא נתקבל מאת משרד החינוך רישיון הפעלה לבתי הספר עד ליום 01/09/2021, תהיה העירייה רשאית לפעול כמפורט להלן, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט:
	3.1 ככל הידוע לעירייה לא קיימים התחייבויות ו/או חובות, כספיים או אחרים, של העירייה, כלפי צד שלישי, בקשר לבתי הספר. למעט חובות שוטפים לספקים עבור אספקת שירותים ומוצרים בחודשיים האחרונים.
	3.1 ככל הידוע לעירייה לא קיימים התחייבויות ו/או חובות, כספיים או אחרים, של העירייה, כלפי צד שלישי, בקשר לבתי הספר. למעט חובות שוטפים לספקים עבור אספקת שירותים ומוצרים בחודשיים האחרונים.
	3.1 ככל הידוע לעירייה לא קיימים התחייבויות ו/או חובות, כספיים או אחרים, של העירייה, כלפי צד שלישי, בקשר לבתי הספר. למעט חובות שוטפים לספקים עבור אספקת שירותים ומוצרים בחודשיים האחרונים.
	3.2 למיטב ידיעתה, העירייה אינה מצויה בהפרה של הוראות כל דין או החלטה של בית משפט ו/או רשות ממשלתית ו\ או כל רשות מוסמכת אחרת בקשר עם ניהול בתי הספר, ולא ידוע לה על כל צד שלישי כלשהו הטוען כי היא הפרה חוזה או הוראה בקשר עם ניהול בתי הספר.
	4.1 המפעיל קיבל לידיו מן העירייה את כל המסמכים, ההסברים והמידע הנדרשים לצורך הפעלת בתי הספר ומילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה ומסמכי המכרז.
	4.2 המפעיל בדק, לפני הגשת הצעתו, את בתי הספר כולל מבני בית הספר, מבני העזר לבתיה"ס, דרכי הגישה וכן כל בדיקה נוספת העלולה להשפיע על הפעלת בית הספר והתקשרותו בחוזה זה.
	4.3 ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע הניסיון וכן כל האמצעים והציוד הדרושים לשם הפעלת בית הספר, וכי הוא מסוגל  לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלאה של העירייה.
	4.4 ידוע למפעיל שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם הפעלת בית הספר.
	4.5 המפעיל מצהיר בזאת כי לא שילם לעירייה ו/או לגוף אחר כלשהו דמי מפתח עבור זכות השימוש במקרקעין ובמבני בית הספר, וכי לא יהיה בכך שהוא יפעיל את בתיה"ס לפי חוזה זה כדי להקנות לו מעמד של דייר מוגן במקרקעין או כל זכות כלשהי במקרקעין למעט הזכות לנהל ולהפעי...
	4.6 יודע למפעיל כי האחריות לגביית אגרות תלמיי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי בית שאן מוטלת עליו בלבד.
	4.6 יודע למפעיל כי האחריות לגביית אגרות תלמיי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי בית שאן מוטלת עליו בלבד.
	4.6 יודע למפעיל כי האחריות לגביית אגרות תלמיי חוץ בגין תלמידים שאינם תושבי בית שאן מוטלת עליו בלבד.
	5.1 המפעיל יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים בכל הקשור בהפעלת בית הספר, ההנחיות המינהליות והפדגוגיות של משרד החינוך  וההוראות המינהליות של עיריית בית שאן, ככל והנחיות העיריה אינן סותרות את הנחיות המשרד ו/או כל דין.
	5.2 המפעיל מתחייב להעביר להעסקתו כוח אדם פדגוגי המועסק בשנת הלימודים תשע"ט בבתי הספר, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות נוהל הרישוי של משרד החינוך. כמו כן יעסיק המפעיל כוח אדם מנהלי בהתאם לתקן, לצורך ולהוראות משרד החינוך.
	5.3 המפעיל מתחייב לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין ובכלל בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר נחתמו עם הארגונים היציגים ובהתאם להנחיות משרד החינוך.
	5.4 המפעיל מתחייב למנות את מנהלי המוסדות בהתאם לכללי הכשירות (תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול בית ספר על יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן ע"י משרד החינוך וכן בהתאם להוראות כל דין.
	5.5 המפעיל מתחייב להשקיע את מלוא התקציבים שיועברו אליו ע"י משרד החינוך במלואם בבתי הספר ולטובת קידום תלמידי הספר ולא לגבות תקורה מעבר  ל-   %                      עפ"י הנחיות של משרד החינוך.
	5.6 המפעיל מתחייב להפעיל את בתי הספר במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.
	5.7 המפעיל מתחייב, כי הפעלת בתי הספר תבוצע בידי עובדים מקצועיים, אשר ימלאו את כל התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה, בין שנכללו במפורש ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לב...
	5.8 המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם העירייה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות עם העירייה, לפי בקשת העירייה.
	5.9 המפעיל יפעיל את בית הספר בהתאם להוראות ונהלי משרד החינוך וכל רשות מוסמכת אחרת.
	5.10 המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורים הנדרשים מאת כל הגופים הרלוונטיים לשם הפעלת בתי הספר. העירייה תעשה כמיטב יכולתה לסייע בידי המפעיל לקבל את האישורים לפי כל דין.
	5.11 המפעיל מצהיר בזה שאינו רשאי ואינו מוסמך להתחייב התחייבות כלשהי בשם העירייה, ומתחייב שלא לקבל החלטות ו/או לפעול באופן העלול להטיל על העירייה התחייבויות כספיות ו/או אחרות, אלא אם כן יקבל לכך, מראש ובכתב, את אישור העירייה בחתימת ראש העיר והגזבר.
	5.12 המפעיל אחראי לשמור על איזון תקציבי שוטף בהפעלת בתי הספר, ויישא בעצמו בכל גרעון שייווצר בתקופה שבה יפעיל את בית הספר.
	5.13 המפעיל יקפיד כי יישמרו כל הוראות הבטיחות בעבודה בבתי הספר, בהתאם לכל דין.
	5.14 המפעיל יקפיד לנהל את חשבונות הבנק של בית הספר על פי כל דין, ובכלל זה על פי חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), תש"ס-2000 ותקנות לימוד חובה (ייעוד כספי לתשלומים), התשס"ד- 2004.
	5.15 המפעיל יקפיד לנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן לשלם את כל המיסים כדין.
	5.16 המפעיל יהא אחראי לשמירה על ניקיון המקרקעין ומבני בתי הספר הספר, ויבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך אחזקתם השוטפת. פעולות המפעיל לפי סעיף זה, לשמירה ולאחזקה שוטפת כאמור, תעשינה על חשבון התקציב השוטף של בתי הספר.
	5.17 המפעיל ימנע מביצוע כל שינוי מהותי במקרקעין, שהזכויות בהם בבעלות העירייה, ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב. כל בניה תבוצע בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב.
	5.18 עם סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, ישיב המפעיל את החזקה בבתי הספר, על יחידותיו השונות ומקרקעיו, לידי העיריה, כשהם במצב בו היו ביום חתימת החוזה, למעט בלאי סביר הנובע משימוש רגיל.
	5.19 מוסכם כי המפעיל יהא רשאי לבצע שינויים פנימיים במבני בתי הספר, לרבות שבירה ו/או הקמה של קירות פנימיים, בהסכמת העירייה בכתב ומראש, באישור מהנדס העירייה, ובהתאם להוראות כל דין, המפעיל ישא לבדו בכל עלויות הכרוכות בביצוע השינויים האמורים.
	5.20 המפעיל מתחייב כי בשנה הראשונה בתקופת החוזה לא יערוך שינויים בתוכניות החינוכיות הקיימות כיום בבתי הספר, אלא אם כן ניתן אישור הועד המנהל לשינוי בתוכנית חינוכית מסוימת, עוד לפני תחילת שנת הלימודים. לאחר שנה זו יהיה המפעיל רשאי לערוך שינויים באישור ה...
	5.21 המפעיל מתחייב שהוא ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות קב"ט העירייה, מתוקף סמכותו כקב"ט מוסדות החינוך, וכן עם קב"ט מוסדות חינוך אם יתמנה בעל משרה כאמור, בתחום שטח שיפוטה של העירייה.
	5.22 המפעיל יאפשר לנציגי העירייה להיכנס בכל עת למתחמים של בתי הספר, לצורך בדיקת מצבם הבטיחותי והתחזוקתי של המבנים והמתקנים הקיימים בו, ויפעל ללא דיחוי לתיקון כל ליקוי בטיחותי ו/או תחזוקתי בהתאם לדרישת נציגי העירייה.
	5.23 המפעיל מתחייב לא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבתי הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח – 1998.
	5.24 המפעיל מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה זה בתיאום עם העיריה.
	5.25 המפעיל מתחייב למלא את כל הוראות העירייה לשביעות רצונה המלאה של העירייה.
	5.26 המפעיל מתחייב כי בתי הספר יהיו פתוחים אחרי שעות הלימודים לצורך פעילות קהילתית, המתקיימת במקום.
	5.27 המפעיל מתחייב לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	5.28 המפעיל מתחייב להעניק הנחות בתשלומי הורים על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בתי הספר יהיה חבר נציג העירייה.
	5.29 המפעיל מתחייב להשקיע ממקורותיו סך _______ מדי שנה אשר הוצע על ידו במסגרת המכרז.
	5.29 המפעיל מתחייב להשקיע ממקורותיו סך _______ מדי שנה אשר הוצע על ידו במסגרת המכרז.
	5.29 המפעיל מתחייב להשקיע ממקורותיו סך _______ מדי שנה אשר הוצע על ידו במסגרת המכרז.
	6.1 המפעיל והעיריה יקימו ועד מנהל לכל אחד מבתי הספר.
	6.2 הועד המנהל ימנה 6 (שישה) חברים.
	6.3 בוועד המנהל יכהנו ראש העיריה, מנכ"ל  העיריה ומנהל אגף החינוך בעירייה, או מי מטעמם, מנהל המפעיל, או מי מטעמו, ושני נציגים נוספים של המפעיל.
	6.4 ראש העיריה או מי מטעמו ישמש כיו"ר הועד המנהל.
	6.5 מנהל בית הספר ויו"ר ועדי ההורים, או מי מטעמם, יוזמנו להשתתף בישיבות הוועד המנהל, אך לא תהיה להם זכות הצבעה. מנהלי בתי הספר לא יוזמנו להשתתף בישיבות העוסקות בתנאי העסקתו ו/או המשך עבודתו.
	6.6 לכל נציג בוועד המנהל יהיה קול אחד בכל הצבעה.
	6.7 החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות, אולם לראש העיריה (או נציגו) ולמנהל המפעיל (או נציגו) תהא זכות וטו על החלטות שהתקבלו בוועד המנהל.
	6.8 תפקידיו וסמכויותיו של הוועד המנהל יהיו כדלקמן:
	6.9 אין בכל האמור לעיל כדי לפגוע בסמכויות הועדה הפדגוגית של בתי הספר, בהתאם להוראות הנוהל של משרד החינוך.
	6.10 הוועד המנהל יתכנס לפחות פעמיים בשנה  לישיבות מן המניין שמועדיהן ייקבעו ע"י יו"ר הוועד המנהל. לכל חבר וועד מנהל תהא הזכות לבקש מיו"ר הוועד המנהל לכנס את הוועד המנהל לישיבה שלא מן המניין, בהודעה שתישלח ליו"ר הוועד המנהל, עם העתק לכלל חברי הוועד המנ...
	6.11 מניין חוקי לקיום ישיבות הוועד המנהל יהיה בנוכחות 3 (שלושה) לפחות מחברי הועד המנהל, ובלבד שאחד (1) מהם יהיה נציג העירייה ואחד (1) נציג המפעיל. ככל שלא יהיה מנין חוקי כאמור, תידחה הישיבה ב-7 ימים, ובמועד הנדחה יהיה ניתן לקיימה בכל מספר של משתתפים.
	7.1 מוסכם כי הפעלת בית הספר על פי חוזה זה תחל ביום 01/09/2021.
	7.2 חוזה זה יהיה בתוקף למשך 5 (חמש) שנים, החל מיום 01/09/2021 ועד ליום 31/08/2026 (לעיל ולהלן: "תקופת החוזה").
	העירייה רשאית להאריך את תקופת החוזה בחמש (5) שנות לימוד נוספות, כולן או חלק מהן בכל פעם. העירייה תודיע למפעיל בכתב על הארכת או אי הארכת ההסכם לא יאוחר מ-3 (שלושה) חודשים לפני תום תקופת החוזה. כל הוראות חוזה זה יחולו גם בתקופות ההארכה כאמור.
	8.1 תמורת ביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות המפעיל בהתאם לחוזה זה ולמסמכי המכרז, יהיה המפעיל זכאי לגבות דמי ניהול שנתיים בשיעור ____% (במילים: ____________) מתוך הסכום הכולל של התקציב המתקבל ממשרד החינוך לצורך הפעלת בית הספר, לא כולל תקציבי פיתוח ל...
	8.2 למען הסר ספק  דמי הניהול יחושבו מתוך תקציבי משרד החינוך בגין חטיבה עליונה בלבד  ולא  יכללו:
	8.3 דמי הניהול, כאמור בסעיף 8.1 לעיל, כוללים מס ערך מוסף, בשיעור כדין.
	8.4 שיעור ו/או סכום דמי הניהול יהיה כולל, קבוע וסופי, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה (לרבות שינוי בשיעור המע"מ) ו/או מכל סיבה אחרת.
	8.5 למען הסר ספק יובהר כי המפעיל לא יהיה רשאי לגבות עמלות ו/או תקורות נוספות מעבר לדמי הניהול. דמי הניהול  בשיעור כאמור הינם סופיים וכוללים תמורה מלאה בגין כל שירותי המטה שמוענקים ע"י המפעיל לרבות שימוש במערכת מידע, סיוע וליווי פדגוגי והכשרת מנהלים וע...
	9.1 המפעיל מצהיר, מתחייב ומקבל על עצמו אחריות כמפורט להלן:
	9.1.1 המפעיל מתחייב, שכל התקציבים שיתקבלו ממשרד החינוך לצורך הפעלת בתיה"ס (בניכוי דמי הניהול, כאמור בסעיף 8 לעיל), וכן כל תקציבי הפיתוח ו/או התקציבים המיוחדים ו/או הייעודיים ו/או ההקצבות שיתקבלו ממשרד החינוך, וכן כל התקציבים שיתקבלו מהעירייה לצורך הפע...
	9.1.2 המפעיל ידאג לביצוע כל הפעולות שתידרשנה על פי חוזה זה לניהול ותפעול בתי הספר, הכל על חשבון התקציב השנתי, ובכפוף למדיניות בית הספר ולמתכונת החינוכית, כפי שנקבעו על ידי הוועד המנהל.
	9.1.3 במסגרת ניהול בתי הספר ותפעולם, יעמיד המפעיל לרשות בתי הספר את מלוא השירותים עליהם הוא אמון,  ובכלל זה: חינוך ותפעול בתי הספר והפעלת תכניות חינוכיות בהתאם להחלטת הועד המנהל.
	9.1.4 המפעיל הוא שינהל את הרכש והנכסים. המפעיל לא יבצע כל שינוי במקרקעין ו/או במבני העירייה (לרבות שינוי בייעוד ו/או בסיווג), ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת העירייה ובכל מקרה שינוי כאמור יבוצע בכפוף לכל דין.
	9.1.5 החל מיום תחילת הפעלת בתי הספר על ידי המפעיל, ישא המפעיל בכל הוצאות אחזקתו השוטפת והרגילה של בית הספר ושל הציוד שבו, הנובעות ו/או הכרוכות ו/או הדרושות לשימוש רגיל בנכס לצורכי בתי הספר ו/או לפעילות השוטפת של בתיה"ס, מתוך התקציב השנתי. כמו כן, המפע...
	9.1.6 החל מיום הפעלת בתיה"ס על ידי המפעיל, יצייד המפעיל את בתי הספר בהתאם למגמות וההרחבות השונות, על פי צורך, והכל על חשבון התקציב השנתי של בתיה"ס או מתוך תקציבים נוספים שיושגו על ידי המפעיל.
	9.1.7 המפעיל יהיה אחראי לגביית אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל וחינוך מיוחד עבור תלמידי חוץ הלומדים בבית הספר.
	9.1.8 בהתאם לאמור בסעיף 5.12 המפעיל יהיה אחראי לנהל את בתי הספר באיזון תקציבי. במידה ויווצר גרעון כלשהו כתוצאה מהפעלת בתי הספר יישא המפעיל בלבד בגרעון זה.
	9.2 לצורך תפעול בית הספר, מתחייבת העירייה כדלקמן:
	9.2.1 להעביר למפעיל את השתתפותה בכל אחד מבתי הספר בסך של 990 ₪ לשנה לתלמיד בחטיבת ביניים תושב בית שאן וסך של 970 ₪ לשנה לתלמיד בחטיבה עליונה תושב בית שאן.
	9.2.2 לתת  מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.
	9.2.2 לתת  מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.
	9.2.2 לתת  מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.
	9.2.3 לתקן ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים.
	9.2.3 לתקן ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים.
	9.2.3 לתקן ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים.
	9.2.4 לבצע הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוך.
	9.2.5 להעביר למפעיל כל תקציב ייעודי שיתקבל אצלה עבור בתיה"ס במלואו ולאחר קבלתו, בכפוף לכל דין ועל פי כללי החשבונאות המקובלים.
	העירייה תעשה כמיטב יכולתה לספק למפעיל כל נתון שיבקש, הנוגע לבתי הספר בגין התקופה שקדמה לקיומו של חוזה זה.
	9.2.6 העירייה תעמיד את מבני בתי הספר לרשות המפעיל לצורך הפעלת בתיה"ס במצב בו יהיו במועד תחילת תקופת החוזה ("as-is"). מוסכם כי קבלת רישיון להפעלת בתי הספר ע"י המפעיל מהווה תנאי מוקדם להעמדת מתחם בתיה"ס לרשות המפעיל כאמור. המפעיל לא ישלם לעירייה כל תשלו...
	9.2.7 העיריה תספק לבתי הספר, על חשבונה, אחזקה של רשת הביוב מחוץ למתחם בית הספר וכן שירותי פינוי אשפה. מוסכם, כי האחריות לתחזוקה השוטפת של מערכות המים, הביוב, החשמל, המיזוג, המיחשוב, התקשורת והגינון, יחול על המפעיל ויבוצע על ידו. האחריות לבטיחות ולתקינ...
	9.2.8 העיריה תקיים על חשבונה מערך הסעות לבתי הספר ו/או תממן לתלמידים זכאים נסיעה בתחבורה ציבורית בהתאם לכללי הזכאות של משרד החינוך.
	9.2.9 העיריה תקיים שירותי אבטחה בבית הספר על חשבונה בהתאם להנחיות של משטרת ישראל.
	9.2.10 העיריה תאפשר לבתי הספר להשתמש במתקנים ציבוריים של העירייה הנדרשים לצורך קיום תכנית הלימודים והפעילות הבית ספרית, בהתאם לנהלים הקיימים בעירייה ובתמורה המקובלת בין גופי העירייה.
	9.2.11 העיריה תסייע בידי המפעיל להמשך קבלת תרומות ותמיכות לבתיה"ס.
	9.3 למעט האמור בסעיף 9.2 לעיל לא תשא העיריה בכל הוצאה נוספת הקשורה                                            בהפעלת בתי הספר בין בכסף ובין בשווה כסף.
	9.4 בקשות למשרד החינוך לקבלת תקציבים ולקבלת רישיון להפעלת בתי הספר, תוגשנה ע"י המפעיל. בקשות שחובה להגישן ע"י רשות מקומית תוגשנה ע"י העיריה, מבלי שהדבר יטיל על העיריה חובה כספית או אחרת, ובכפוף להוראות כל דין החל על העירייה.
	9.5 המפעיל מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בתיה"ס יהיה נוכח נציג העירייה.
	10.1 ידוע למציע שעד וכולל שנה"ל תשפ"א (2021) בתי הספר נשוא המכרז הופעלו ע"י רשת "אורט" ו/או רשת "בני עקיבא".
	10.2 החל משנת לימודים תשפ"ב יועברו כל עובדי ההוראה להעסקה הישירה של הזוכה בהתאם להוראות נוהל רישוי של משרד החינוך וההסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה.
	10.3 בגין עובדי מינהל, אשר ימשיכו להיות מועסקים ע"י העירייה יחול נוהל הבא: העירייה תגיש למפעיל מדי חודש לא יאוחר מ-7 לחודש דו"ח עלות מעביד בגין עובדי המינהל, המועסקים על ידה בגין חודש קודם. המפעיל יעביר לעירייה את עלות המעביד של העובדים כאמור בניכוי ה...
	10.4 עובדי מינהלה ועובדי סיוע חדשים ייקלטו להעסקה ע"י המפעיל בלבד.
	11.1 מובהר כי בתיה"ס הינם בתי ספר על יסודיים ממלכתיים ו/או ממלכתיים דתיים ויישארו כאלה גם תחת ניהולו של המפעיל.
	11.2 בכפוף לאמור בסעיף 11.1 לעיל, המפעיל יהא אחראי על גיבוש המתכונת החינוכית של בתיה"ס, תוך שמירה על צביונם הממלכתי ובהתאם לערכים על פיהם הם מנוהלים ערב חתימת חוזה זה. מתכונת זו תגובש תוך דיאלוג עם העירייה והנהלות בתיה"ס, היוועצות במשרד החינוך וכל שינ...
	11.3 הניהול השוטף הפדגוגי והמנהלי של בתיה"ס יהיה בהתאם למדיניות עליה יוחלט בוועד המנהל ובאחריות המפעיל.
	11.4 החל ממועד העברת האחריות לניהול בתיה"ס למפעיל, יהא המפעיל אחראי וידאג להבטחת הוראה מקצועית בכל המחלקות והמגמות של בתיה"ס, יפקח על יישום תכנית הלימודים וישא באחריות להישגי התלמידים והתוצאות הפדגוגיות, הערכיות והחברתיות של בתיה"ס.
	11.5 הליווי וההנחיה הפדגוגיים של בתיה"ס יהיו נתונים בידי המפעיל בכפוף לפיקוח של משרד החינוך. המפעיל מתחייב שהמפקחים ו/או המדריכים הפדגוגיים ו/או המקצועיים מטעמו יגיעו לבתיה"ס לפחות פעם אחת בכל חודש במהלך שנת הלימודים ויעשו מאמץ להיענות לצרכי מנהלי בתי...
	11.6 החל ממועד חתימת חוזה זה מתחייב המפעיל ללוות את מנהלי בתיה"ס, באופן פעיל ושוטף, בהכנות לקראת שנה"ל תשפ"א.
	11.7 המפעיל יבצע הערכה, מדידה ובקרה של הישגי בתיה"ס והתלמידים ויעביר את הממצאים לידי העירייה בכל עת שתתבקש לעשות כן.
	12.1 כל עובדי ההוראה של בתי הספר יהיו  עובדי המפעיל החל מיום 01/09/2021..
	12.2 עובדים חדשים שיתקבלו לעבודה על ידי המפעיל יועסקו בהתאם לתנאי העבודה המקובלים ברשת המפעיל ולהסכמים החלים על עובדי המפעיל.
	12.3 המפעיל יעסיק את עובדי בתי הספר בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד יוודא קיום החובות כלפי העובדים בתחום השכר והתנאים הסוציאליים.
	12.4 החל מתחילת שנת הלימודים תשפ"ב, ישלם המפעיל מתוך התקציב השנתי את שכר העובדים העוברים, לרבות מלוא ההפרשות לתנאים סוציאליים ויתר הזכויות המגיעות להם על פי כל דין. המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לשלם את שכרם החודשי של העובדים העוברים עד לא יאוחר מה-5 בחודש...
	12.5 המפעיל יוודא כי בידיו כל האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001. העירייה תעביר לרשת את האישורים הנמצאים בידיה ערב חתימת חוזה זה.
	12.6 עובדי ההוראה בבתי הספר שהם עובדי משרד החינוך ימשיכו להיות מועסקים ע"י משרד החינוך ושכרם ישולם ע"י משרד החינוך, וזאת במסגרת תקן השעות של בתי הספר.
	12.7 המפעיל רשאי להמשיך את הסדרי "שאילת המורים" ו-"השאלת המורים" הנהוגים ערב חתימת החוזה, ובלבד שההתחשבנות תיערך בין המפעיל לבין משרד החינוך.
	12.8 קבלת עובדים חדשים לעבודה בבית הספר לאחר תחילת שנת הלימודים תשפ"א תיעשה על פי שיקול דעתו של המפעיל. לעירייה תהא זכות להביע בפני המפעיל את התנגדותה להעסקת מורה או עובד אחר בבית הספר, אם לדעתה אותו עובד או מורה אינו מתאים באופן יסודי לשמש בתפקידו. ב...
	13.1  מינוי מנהלי בתי הספר יעשה בהתאם להוראות כל דין ולהוראות משרד החינוך.
	13.2 פיטורים ו/או מינוי בפועל ו/או פרסום מכרז למינוי מנהל לבית הספר, יעשו באישור הועד המנהל, בהתאם לנהלי משרד החינוך ועל פי כל דין.
	14.1 המפעיל מצהיר ומאשר כי לא מתקיימים ולא יתקיימו בינו ו/או מי מטעמו ובין העירייה ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד, וכי מעמדו של המפעיל על פי חוזה זה הוא של קבלן עצמאי.
	14.2 המפעיל מתחייב כי היא או מי מטעמו לא יעלו בעתיד כלפי העירייה כל טענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד בינו לבין העירייה.
	14.3 המפעיל, מתוקף היותו מעביד, ישא בכל אחריות המוטלת עליו לפי כל דין לתשלום שכר העובדים המועסקים על ידו, לרבות העובדים העוברים, בכלל זה הטבות ותנאים סוציאליים על פי דין.
	14.4 היה ועל אף האמור לעיל ייקבע במועד כלשהו לאחר חתימת חוזה זה ע"י ערכאה מוסמכת כי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין העירייה התקיימו בתקופת חוזה זה יחסי עובד מעביד, והעירייה תידרש ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו לשלם לרשת סכומים כלשהם עקב כך, ישפה המפעיל את העי...
	14.4.1 העיריה תודיע מפעיל על כל דרישה או תביעה לתשלום פיצוי, מיד עם קבלתה, ותעביר לרשת כל מסמך הנוגע אליה.
	14.4.2 ההתגוננות בפני התביעה תיעשה על-ידי המפעיל באמצעות בא כוחו או בשיתוף פעולה מלא עם המפעיל.
	14.4.3 ניהול מו"מ עם התובע ו/או חתימת הסכם פשרה עמו ייעשו אך ורק באישור המפעיל מראש ובכתב.
	15.1 התקציב השנתי הדרוש להפעלתם, ניהולם ואחזקתם של בתי הספר, כולל את כל הפעולות שתידרשנה בכל שנת תקציב (לעיל ולהלן: "התקציב השנתי") יהיה מהמקורות הבאים:
	15.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת העיריה להעמיד לטובת המפעיל את מלוא התקציבים אשר יתקבלו מן המקורות כדלקמן, או לבצע את הפעולות המפורטות להלן:
	15.3 "התקציב השוטף" הוא התקציב השנתי של בתי הספר, למעט תקציב פיתוח כלשהו ולמעט תקציב אשר הועד המנהל יקבע כי אינו תקציב שוטף. כל הוצאה שאינה בגדר תקציב פיתוח או תקציב שהוכרז על ידי הועד המנהל כתקציב שאינו תקציב שוטף, תיכלל בתקציב השוטף. במידה ויחליט הו...
	15.4 תקציב הפיתוח של בתי הספר יכלול את כל ההוצאות הדרושות לשינויים או הרחבתם של המבנים הקיימים, וכן הוצאות בגין אחזקה יסודית של המבנים ומערכותיהם. אם וכאשר יהיה צורך להרחיב את בתי הספר ו/או לשנותו ו/או לבצע בו פעולות אחזקה יסודית, יישא המפעיל בעלויות ...
	15.5 מוסכם כי תקציב בתי הספר ותקציב הפיתוח ינוהלו באופן מאוזן וללא גירעון. "גירעון" לעניין זה הוא פער בין אומדן ההכנסות לאומדן ההוצאות וכן פער בין הכנסות לבין הוצאות, בפועל.
	15.6 ככל שיחולו שינויים בתקציב בתי הספר, יציג המפעיל עדכון תקציב בפני הועד המנהל. אחת לשנה, יציג המפעיל לועד המנהל דו"ח תקציב מאושר מול תקציב שוטף - "תכנון מול ביצוע".
	15.7 התקציב השוטף של בתי הספר יכלול רזרבה להוצאות בלתי צפויות.
	15.8 כספי בתי הספר ינוהלו בשני חשבונות בנק נפרדים. האחד - חשבון תפעולי, השני- חשבון הורים כמתחייב מחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים של משרד החינוך ומהוראות כל דין.
	15.9 תקציבי בתי הספר יהיו פתוחים לעיון הנהלת בתי הספר והוועד המנהל.
	15.10 המפעיל מתחייב להמשיך לקיים בביה"ס בתקופת החוזה את התוכניות התוספתיות שמתקיימות בו ערב חתימת חוזה זה, אשר מתוקצבות ע"י משרד החינוך וגורמים נוספים, וזאת ביחס לתלמידים אשר החלו בתכניות אלה עד לסיום לימודיהם.
	15.11 במידה ויווצר גרעון כתוצאה מההפעלה השוטפת של בתי הספר המפעיל בלבד יישא בגרעון זה.
	16.1 המפעיל יהיה אחראי לניהולו הכספי של בתי הספר בכפוף להוראות חוזה זה.
	16.2 הצדדים מתחייבים להעביר כל סכום בו יחויבו זה לזה, על פי חוזה זה, או על פי כל דין, במועדו.
	16.3 בכל מקום בחוזה זה הצמדה וריבית, הכוונה להצמדה למדד המחירים לצרכן.
	18.1 עם החתימה על חוזה זה, יערכו הצדדים רשימת מלאי, שתפרט את כל הציוד והריהוט המצוי בבית הספר.
	18.2 עם תחילת הפעלת בתי הספר על ידי המפעיל, יועמד לרשותו, על ידי העירייה, כל הציוד והריהוט הכלול ברשימת המלאי, כשהוא במצבו באותו מועד ("as-is"), וללא תמורה.
	18.3 כל ציוד וריהוט שיידרש בבתי הספר, מעבר למלאי הקיים, יירכש על פי תכנית הצטיידות וריהוט שתמומן ע"י המפעיל מתקציב בתי הספר.
	18.4 המפעיל יהיה רשאי לנכות את מרכיב ההצטיידות מהכנסות בית הספר ולצוברו במשך מספר שנים למטרת רכישת ציוד לבתי הספר. אם לא יהיה די במרכיב ההצטיידות בשכר הלימוד ימומן ההפרש באמצעות תקציב בתי הספר.
	18.5 כל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו ע"י המפעיל, יישארו בבית הספר בתום תקופת ההתקשרות בין הרשות למפעיל. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא, בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי רשות, כספי המפעיל וכיוצ"ב. לעני...
	19.1 לעיריה זכויות חכירה במתחמי בתי הספר.
	19.2 העירייה מעבירה בזאת למפעיל זכות שימוש וחזקה בלעדית, ללא תמורה, במבני העירייה המשמשים את בתי הספר על יחידותיו השונות ומקרקעיו, וזאת לכל תקופת חוזה זה. מבני בתי הספר יועברו לניהול והפעלת המפעיל על ידי העירייה, כשהם במצבם במועד ההעברה ("as-is"). על ...
	19.3 העירייה, על פי סדר קדימויות שתקבע, תשקיע את ההשקעות הנדרשות מעת לעת לצורך שמירה על המקרקעין, מבני העירייה והתשתיות מחוץ למתחם בית הספר המשמשות את בית הספר, ועל תקינות כל אלה ובטיחות השימוש בהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעזרת פיקוח...
	19.3 העירייה, על פי סדר קדימויות שתקבע, תשקיע את ההשקעות הנדרשות מעת לעת לצורך שמירה על המקרקעין, מבני העירייה והתשתיות מחוץ למתחם בית הספר המשמשות את בית הספר, ועל תקינות כל אלה ובטיחות השימוש בהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעזרת פיקוח...
	19.3 העירייה, על פי סדר קדימויות שתקבע, תשקיע את ההשקעות הנדרשות מעת לעת לצורך שמירה על המקרקעין, מבני העירייה והתשתיות מחוץ למתחם בית הספר המשמשות את בית הספר, ועל תקינות כל אלה ובטיחות השימוש בהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעזרת פיקוח...
	19.4 המפעיל יהיה אחראי לתחזוקה השוטפת של המבנים והתשתיות במתחמי בתי הספר, ובכלל זה: צביעת מבני בתי הספר מבחוץ ומבפנים, לזיפות ולאיטום הגגות, פיתוח השטח, גידור, גינון, דרכי גישה וכיוצ"ב, הכל על חשבון תקציב בתי הספר. העירייה תסייע למפעיל בהשגת תקציבים י...
	19.5 המפעיל יתקן על חשבונו כל ציוד וריהוט המחובר למבנה, כגון מזגנים, מנדפים, לוחות, ארונות קיר וכיוצ"ב, ויחליף ריהוט וציוד כנ"ל שיצאו מכלל שימוש.
	19.6 המפעיל מצהיר כי בדק את המקרקעין, את מבני בתי הספר ואת דרכי הגישה, את  עמידתם בתנאי הבטיחות, את מערכות התשתית, לרבות מערכות המים, החשמל, הביוב ומיזוג האוויר במבני בתי הספר, ומצא אותם תקינים, שמישים ומתאימים לתפקידם, והוא מוותר על כל טענה בדבר פגם,...
	19.7 העירייה לא תעביר לצד ג' כלשהו זכות כלשהי במקרקעין ובמבני בתי הספר, בתמורה או שלא בתמורה, ולא תשנה את ייעודם של המקרקעין, במשך כל תקופת קיום ההתקשרות לפי חוזה זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, בתיאום מראש עם המפעיל, לקיים בבתי...
	20.1 המפעיל מתחייב למלא בקפדנות הוראות כל דין בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. המפעיל אחראי לקבלת כל רשיון הדרוש לפעולתו על פי כל דין ולקיים כל דרישות רשות מוסמכת לעניין זה על חשבונו, לרבות דרישות משרד החינוך ומשרד הפנים (כפי שיעודכנו מעת לעת).
	20.2 המפעיל מתחייב שלא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988, בכפוף לכל דין.
	21.1 המפעיל מתחייב, כי בהפעלת ביה"ס לא תהיה פגיעה או הפרעה לשכנים ו/או העסקים הפועלים בסמוך לביה"ס ו/או בנוחות הציבור ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.
	21.2 המפעיל מתחייב לשמור על הסדר והניקיון בביה"ס ובסביבתו, להקפיד כי המקום וסביבתו יהיו נקיים וכי לא יוקם בהם רעש חריג אשר יגרום להפרעה לשכנים ו/או לעסקים הממוקמים בסמוך לביה"ס.
	המפעיל מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם הפעלת ביה"ס, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב המפעיל לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/א...
	23.1 המפעיל יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה, לכל התכנים הלימודיים ו/או הפדגוגיים ו/או השירותים המקצועיים, מכל תחום, ככל שיינתנו על-ידו ו/או מטעמו של המפעיל.
	23.2 העירייה לא תישא באחריות לנזק ו/או פגיעה ו/או הפסד כלשהם לגוף ו/או לרכוש המפעיל, עובדיו, לקוחותיו, מבקריו, מוזמניו ו/או צדדים שלישיים כלשהם אשר ייגרמו עקב ו/או בגין ההפעלה ו/או רשות השימוש ו/או השימוש בנכס ו/או במבנים ו/או במקרקעין, והמפעיל לבדו י...
	23.3 המפעיל יפצה וישפה את העירייה בלא דיחוי על כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום כלשהם  אשר תידרש העירייה לשלם לצד שלישי /או לאדם ו/או רשות ו/או גוף כלשהם - מכל סוג ועניין ביחס להפעלה ו/או לרשות השימוש והשימוש בנכס ו/או במבנים /או במקרק...
	23.3 המפעיל יפצה וישפה את העירייה בלא דיחוי על כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום כלשהם  אשר תידרש העירייה לשלם לצד שלישי /או לאדם ו/או רשות ו/או גוף כלשהם - מכל סוג ועניין ביחס להפעלה ו/או לרשות השימוש והשימוש בנכס ו/או במבנים /או במקרק...
	23.3 המפעיל יפצה וישפה את העירייה בלא דיחוי על כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום כלשהם  אשר תידרש העירייה לשלם לצד שלישי /או לאדם ו/או רשות ו/או גוף כלשהם - מכל סוג ועניין ביחס להפעלה ו/או לרשות השימוש והשימוש בנכס ו/או במבנים /או במקרק...
	23.4 המפעיל יהיה אחראי כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לכל אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לנכס ו/או למבנים ו/או למקרקעין בקשר עם ההפעלה ו/או רשות השימוש ו/או הפעילות ו/או השימוש של המפעיל בנכס ו/או במבנים ו/או במקרקעין.
	23.5 המפעיל יהיה אחראי כלפי העירייה ו/או עובדיה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לעירייה, עובדיה והבאים מטעמה ו/או למבקרים בנכס ו/או במבנים ו/או במקרקעין הנובע בקשר ו/או כתוצאה מההפעלה ו/או השימוש של המפעיל בנכס ו/או במבנים.
	23.6 המפעיל יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול שייגרמו לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לנכס ו/או למבנים ו/או למקרקעין ו/או תכולה ו/או שיפורי דיור שנעשו על ידי ו/או עבור המפעיל. בנוסף,  המפעיל יה...
	23.7 המפעיל פוטר בזאת את העירייה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות את העירייה וכל הפועל בשמה ומטעמה, על פי דרישתה הראשונה בכתב של העירייה, על כל נזק שיגרם לעירייה ו/או לרכושה ו/או על כל תביעה שתיתבע בה ו/א...
	23.8 המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לנכס ו/או למבנים ו/או למקרקעין ו/או לסביבתם להם אחראי המפעיל כאמור לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה.
	23.9 מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים כאמור והמפורט בטופסי האישור על קיום ביטוחים וכאמור להלן:
	23.10  אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על-ידי העירייה כדי לגרוע מכל זכות    ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין    בהם כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
	23.10  אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על-ידי העירייה כדי לגרוע מכל זכות    ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין    בהם כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
	23.11  המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור -  מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.
	24.1 מוסכם כי העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:
	24.2 מוסכם בין הצדדים כי התחייבויות המפעיל בסעיף 5 הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכך שגם סעיפים ותניות אחרות בהסכם עשויים, בנסיבות מסוימות, להיות בגדר תנאים עיקריים ויסודיים.
	24.3 מובהר כי הפרה יסודית של החוזה על ידי המפעיל תזכה את העיריה לבטל את החוזה, בלי כל תנאים ו/או תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר מוקנית לעירייה על פי דין ו/או על פי החוזה, לרבות: קבלת פיצוי על נזק עקיף או ישיר שנגרם מההפרה; חילוט ערבו...
	24.4 העיריה רשאית להודיע כי ההסכם יגיע לסיומו בתום שנת הלימודים  במקרה והמפעיל   הפר הוראה מהוראות הסכם זה וההפרה לא תוקנה לשביעות רצונה של העירייה בתוך 60 (שישים) יום העיריה רשאית למסור הודעה כאמור ברישת סעיף זה לעיל עד ליום 30 במרץ בכל שנת לימודים. ...
	24.5 המפעיל רשאי להודיע לעירייה עד ליום 1 במרץ בכל שנת לימודים, שהחוזה יגיע לסיומו ביום 30 ביוני שבסיום אותה שנת לימודים, בכפוף לכך שהעירייה הפרה את החוזה בהפרה יסודית, וההפרה לא תוקנה לשביעות רצונו של המפעיל בתוך 60 (שישים) יום מהמועד בו מסר לעירייה ...
	24.6 הובא תוקף החוזה לידי סיום בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, לא יהיה המפעיל זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא תהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו שנגרם לו עקב סיום החוזה, לרבות בגין השקעותיה במבני ביה"ס.
	24.7 עם מתן הודעה על סיום החוזה, מכל סיבה שהיא, יוקם מיד צוות משותף בהרכב שווה של הצדדים לחוזה. הצוות יקבע כיצד ינהגו הצדדים בתום החוזה, כאשר הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לסיום הוגן של ההתקשרות, על פי תנאי חוזה זה.
	24.8 הריהוט, הציוד והחומרים הקיימים בבית הספר יישארו ברשות בית הספר, ולרשת לא תהיה כל זכות בהם.
	24.9 עם סיום החוזה יעביר המפעיל לעירייה כל נתון הנוגע להפעלת בית הספר במהלך תקופת החוזה ו/או הדרוש להמשך ניהולו התקין של ביה"ס ובכלל זה: התקשרויות, מצבת כ"א, תנאי העסקת עובדים, תיקים אישיים של עובדים, תקציב בית הספר וכיוצ"ב.
	25.1 להבטחת קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות המפעיל לפי חוזה זה, כולן יחד וכל אחת מהן לחוד, מתחייב המפעיל למסור לעירייה, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית על פי נספח א' , בלתי ניתנת לביטול בכל צורה שהיא, בלתי מותנית ונתונה לפירעון מיידי ו...
	25.2 הפר המפעיל התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי המזכה את העירייה בקבלת כספים כלשהם מהמפעיל לפי החוזה ו/או על פי דין, והמפעיל לא שילם לעירייה את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה העירייה רשאית לממש את הערבות, כולה או ח...
	25.3 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן ו/או חילוטן יחולו על המפעיל בלבד. מתן הערבות אינו פוטר את המפעיל ממילוי התחייבויותיו על פי חוזה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע"י העירייה לא יהוו לגביה מניעה לתבוע מהמפעיל נזקים...
	25.4 לא המציא המפעיל לעירייה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף 25.1 לעיל, עד ליום ה- 30 שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות מלוא סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות המפעיל עפ"י חוז...
	25.5 המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
	26.1 לעירייה שמורה זכות קיזוז כלפי המפעיל בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו, והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע למפעיל.
	26.2 מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי העירייה לעכב כל תשלום המגיע למפעיל וכל ציוד של המפעיל וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של חוזה זה, במקרה שהמפעיל יפר איזו מהתחייבות מהתחייבויותיה על פי חוזה זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה מן המפעיל.
	27.1 הצדדים מתחייבים בזאת, בהתאם לרוח החוזה ומטרותיו, לפעול בכל הכרוך בביצוע חוזה זה בהתאם לעקרונות ולתנאי החוזה המפורטים בהרחבה לעיל, בשיתוף פעולה, בכבוד הדדי ובהסכמה.
	27.2 ככל שתתגלה מחלוקת בין הצדדים בכל הכרוך בחוזה זה, יעשו הצדדים כל מאמץ ליישב את המחלוקת בהסכמה.
	28.1 חוזה זה, על נספחיו, מבטא וממצה את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ומבטל כל הסכמה קודמת בין הצדדים, ככל שהייתה.
	28.2 במידה שמשרד החינוך או בית המשפט מוסמך יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם המפעיל או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד הפעלת בית הספר על ידי המפעיל או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשר...
	28.3 שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של העיריה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות העירייה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי העירייה.
	28.4 הסכמה מצד העירייה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
	28.5 כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי העירייה.
	28.6 סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו, אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בצפון. מוסכם בזה במפורש, שהמפעיל לא יוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל מערכאה שיפוטית כלשהי צווי עשה ו/או צווי ביצוע...
	28.7 המפעיל  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.
	28.8 כתובות  הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה.
	28.9 הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 72 (שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה/דואר אלקטרוני – ונתקבל על כך אישור טלפוני – תחשב כאילו הג...
	28.9 הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 72 (שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה/דואר אלקטרוני – ונתקבל על כך אישור טלפוני – תחשב כאילו הג...
	28.9 הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 72 (שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה/דואר אלקטרוני – ונתקבל על כך אישור טלפוני – תחשב כאילו הג...



