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 הפעלת מוסדות חינוך על יסודי בבית שאן –  1/2021מכרז 

   תשובות לשאלות הבהרה

 והתשובות האלו חתומות על ידי המציע בכל עמוד שאלות למעטפת ההצעה את ה יש לצרף

או  מס"ד  המסמך 
אליו  הנספח 

מתייחסת 
 ההבהרה 

וסעיף   פרק 
 ים ינטווארל

 תשובה  נוסח השאלה

ידכם   כללי   .1 על  שצורף  ההסכם  מניסיוננו, 
אם   משרד החינוךלא יאושר ע"י למכרז 

חוזר     ישנן אי התאמות ולו גם קלות בין
מפעיל  4/2019מנכ"ל   גורם    לבחירת 

 .("חוזר מנכ"ל) 
לע האמור  על  ועל  ל  ילאור  להקל  מנת 

נבקשכם   לביה"ס  רישיון  קבלת  תהליך 
 סעיף כדלקמן:  להוסיף להסכם

 
שיש או    "ככל  אי    סתירה  חסר  או 

לבין    התאמה   זה  חוזה  הוראות  בין 
מנכ"ל   הוראות   לבחירת   4/2019חוזר 

גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד 
חינוכי על ידי רשויות מקומיות והפעלת  

 . מוסדות חינוך יגברו הוראות החוזר"
 

 
שיש או    "ככל  אי    סתירה  חסר  או 

לבין   התאמה   זה  חוזה  הוראות  בין 
מנכ"ל   ות  הורא לבחירת    4/2019חוזר 

גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד 
חינוכי על ידי רשויות מקומיות והפעלת 

 . מוסדות חינוך יגברו הוראות החוזר"
 למכרז.   1.8יתווסף סעיף 

 

הוראות   .2
 למשתתפים  

 במכרז

לסעיף    1.3סע'   מפנה  שאינו   2הסעיף   ) בחוזה 
ומציין    ( בחוזה  מתלה מסופרר  שתנאי 

קבלת   הינו  לתוקף   החוזה  לכניסת 
אישור משרד החינוך להעברת בעלות על  

שיון ישיון להפעלת ריבתי הספר ומתן ר
 להפעלת בתי הספר לזוכה במכרז.

לקבלת   2סעיף   רק  מתייחס  לחוזה  
כל  יר ואין  הספר  בתי  להפעלת  שיון 

 התייחסות להעברת הבעלות.
 

המכרז.   בפרסום  שיבוש  פורסם היה 
ומסופרר ב מתוקן  נוסח  העיריה   אתר 

 כיאות.
 לחוזה:  2.3להלן נוסח מתוקן לסעיף 

 
לא נתקבל מאת משרד החינוך  2.3

ואישור  רישיון הפעלה לבתי הספר
,  01/09/2021עד ליום  להעברת הבעלות

תהיה העירייה רשאית לפעול כמפורט 
להלן, לפי שיקול דעתה המלא 

 והמוחלט: 
בלת להאריך את המועד לק 2.3.1

ולאישור העברת הבעלות  הרישיון 
  15/09/2021עד ליום ממשרד החינוך 

בהסכמה  –או עד למועד מאוחר יותר 
 עם המפעיל. 

למסור למפעיל הודעה בכתב   2.3.2
 בדבר ביטולו של חוזה זה. 

מסרה העירייה הודעת ביטול כאמור 
ברישא לסעיף זה, לא יהיה המפעיל 

חזר  זכאי לתשלום ו/או לפיצוי ו/או לה
הוצאות כלשהו מהעירייה, ובחתימתה 

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

 ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות כאמור. 
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הוראות   .3
למשתתפים  

 במכרז

מתי    1.6סע'  שונים  הסעיף   במינוחים  יחס  
 . למציע הזוכה

הזוכה ואילו   –רשום המציע    1.5בסעיף   
ההתייחסות  הינה למפעיל.    1.6בסעיף  

הזוכה   המציע  שזהות  לוודא  יש 
 והמפעיל,  חד המה. 

זכות  כתוב  1.6בסעיף   יקבל  המפעיל   :
הספר. בתי  מתחם  בכל  יש    שימוש 

 : בכל מתחמי ארבעת בתי הספר. לתקן

הז  -רישא   המציע  והמפעיל  וכ זהות  ה 
 אחת

 
הכוונה בכל מתחמי ארבעת בתי   –סיפא  
 הספר 

הוראות   .4
 למשתתפים 

מלא    3.1 דעת  שיקול  הקובעת  ההוראה 
יה אינו מתיישב עם דיני י ומוחלט לעיר

צריכה  העיריה  החלטת  המכרזים. 
 להיות סבירה ובהתאם לדיני המכרזים. 

לסעיף   כנראה  שינוי 3.3הכוונה  אין   .
דיני  כי  מחלוקת  אין  הסעיף.  בהוראת 

 המכרזים מחייבים את העיריה. 

הוראות   .5
 למשתתפים  

 

 ה'   5.1סעיף   
 

מנכ"ל     2.14.5סעיף     4/2019לחוזר  
מוסדות חינוך   3פעלת  קובע  שבמכרז לה

בשתי  הפעיל  המציע  ברשות.    ומעלה 
האחרונו הלימודים  מוסדות    3ת  שנות 
העליונה בחטיבה  ר  חינוך  ישיון  בעלי 

ישראל במדינת  ביחד כדין  שבכולם   ,
לימודים  שנת  מדי  בממוצע  התחנכו 
לפחות מספר התלמידים שידוע במועד 
ללמוד   צפויים  הם  כי  המכרז   פרסום 

 בבתי הספר נשואי המכרז.
.ה' לתנאי סף  נקבע  שהמציע  5.1בסעיף  

הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות  
בחטיבה   חינוך  מוסדות  שלושה  לפחות 

התחנכו   יחד  שבכולם    1,230העליונה 
התחנכו  תלמי הביניים  ובחטיבת  דים 

 תלמידים.   1,180לפחות 
עולה   1.2מסעיף   להוראות למשתתפים 

השנים   למדו שבשלוש  האחרונות 
העליונות תלמידים   660  בחטיבות  

 תלמידים.  614ובחטיבות הביניים למדו  
 יש להתאים המספרים שלעיל. 

 

בסעיף   סופר  מספר   .  ה'  5.1טעות 
הוא   הנכון  ו    660התלמידים   –בחט"ע 

 1.2כפי שמצוין בסעיף  בחט"ב 614

הוראות   .6
 למשתתפים  

 

 ה'   5.1סעיף   
 

משאלה   לגרוע    - ובנוסף    5מבלי 
החינוך   משרד  של  החדשות  המערכות 
תדפיסי   יותר  להוציא  מאפשרות  לא 

היחיד  תלמידים. להוכיח    האמצעי  
גבי  הוא  מספרים   על  או  הצהרות 

 ) שאינם  הרישיונות  תמיד מספרים 
לפצלמדויק) ניתן  לא  כן,  כמו  לחט"ב    . 
 אנא התאימו דרישותיכם.  וחט"ע.

 

בהצהרות   להסתפק  לב  ניתן  תשומת 
דבר  לכל  בתצהיר  מדובר  כי  המציעים 
המשמעויות   לעניין  לרבות  ועניין 

 הפליליות של מתן תצהיר כוזב.

הוראות   .7
 למשתתפים 

 
 
 
 
 
 
 

 ו'  -5.1סעיף  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
קובע    4/2019מנכ"ל    לחוזר  2.14.7סעיף   

ל השליטה  שיוגש תצהיר של המציע ובע
( כאלה  שישנם  ככל   ) קיום בו  בדבר   ,

לענ  המציע  של  שמירת יחובותיו  ין 
זכויות עובדים  החלים על המציע.  סעיף  

ו' לתנאי הסף קובע שהמציע צרף    –  5.1
נס בתצהיר  כמפורט  ח'  תצהיר  פח 

 למכרז.

 מקובל
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נרשם   לנספח  2בסעיף   למכרז  ח' 
בו      שהמשתתף השליטה  ובעלי 

רישוי  הבנקאות  בחוק  כמשמעם 
חובותיהם   1981  –תשמ"א   ,מקיימים 

עובדיםבעני זכויות  הפעלת    ין  לצורך 
 י"ב. -מוסד חינוך בטווח הגילאים ט

 
שליטה   בעלי  לו  ואין  חל"צ  הנו  המציע 
עובדי המציע  ומכל מקום המעסיק של 

 הנו המציע בלבד.
ין שמירה  ימבוקש לקבוע שתנאי סף לענ 

בלבד   על זכויות עובדים  יחול על המציע
משרה  נושאי  על  אישי  באופן  ולא   )

והצהיר  –במציע    ( מעסיקים   שאינם 
המציע ידי   על  ייחתם  ח'   ,  שבנספח 

 באמצעות נושאי משרה במציע. 
הוראות   .8

 למשתתפים  
 להוכיח  המציע על כיצד  הבהרתכם  אנא ז'  5.1 סעיף

  האם.  מציעים  במפגש  השתתף  כי
  אישורי   למשתתפים  להציע  בכוונתכם
 יצרף  שהמציע  בכך   שדי  או  השתתפות

  המציעים   ממפגש  הפרוטוקול  את
 ?ידכם על  שישלח

לרישום   בהתאם  זה  סף  בתנאי  עמידה 
 עיריה המציעים במפגש בפרוטוקול ה

הוראות   .9
 למשתתפים 

מנכ"ל    2.2סעיף      6.1  סעיף קובע   4/2019לחוזר 
שהפרמטרים שתשקול הרשות במסגרת  
האופציה   תקופת  הפעלת  של  ההחלטה 
ויהיו   המכרז  במסגרת  מראש  ייקבעו 
הכלולים   האיכות  לרכיבי  בהתאם  

 בחוזר. 
  לרכיבי   מפנה  אינו   הסף  לתנאי  6.1  סעיף

 .לתקן מבוקש. בחוזר הנקובים האיכות

   לא ישונה

הוראות   .10
 למשתתפים 

המציעים     6.2.2"ק  סשל    בסייפא   6.2.2  סעיף
ההשקעה   סכום  את  לציין  נדרשים  
נוספת  להשקעה  ידם  על  המוצעת 

 ממשאביהם הפרטיים, במוסד החינוך. 
 חינוך  מוסדות  4   שבמכרז  העובדה  בשל

 לכל   בנפרד  יפורט  שהסכום  מבוקש,  
 . בנפרד, חינוכי מוסד

 מקובל

הוראות   .11
 למשתתפים 

השתמש   6.2.3סעיף  המכרז  במינוח    עורך  בסעיף 
המפעיל ואילו במרבית סעיפי ההוראות 

נרשם  במכרז  הזוכה     למשתתפים 
, המציעים ( בסעיף  )6.2.1במכרז  ( סעיף  

בסעיפים    6.2.2  ) והמפעיל   (6.2.3   +
 )  6.6.1) והבעלות ( בסעיף  6.2.4

הזוכה  מב שהמפעיל,  להבהיר  וקש 
חד המה, או    –יע והבעלות   , המצבמכרז

 לתקן את הניסוח לניסוח אחיד. 

במכרז הזוכה  המציע  המפעיל,   ,
 .חד המה –והבעלות  

הוראות   .12
 למשתתפים 

תתאפ 6.2.3סעיף  למפעיל   כי  להוסיף  שר נבקש 
לניוד ואפשרות  תקציבית   גמישות 
תקציבים בין בתי ספר שבבעלות המציע  

ל מנכ"ל  בכפיפות  ולחוזר     4/2019דין 
מתקציב בית    6%בהיקף של עד    ,בסעיף

לסעיף   בהתאם   לחוזר   2.15.8הספר, 
    4/2019מנכ"ל. 

עד   רק   6%ניוד תקציבים של  יתאפשר 
 בתי הספר נשואי מכרז זה  בין
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הוראות   .13
 למשתתפים 

תלמיד על העירייה לשאת מעבר לשכר     6.4סעיף  
 "פ האמור בנוהל מפעיל. בהוצאות ע

 סל  במסגרת  העיריה  השתתפות
  ההשתתפות   כל   את  כוללת  התלמיד
מענה   :  למעט  2.6  בסעיף  הנדרשת

הוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל  ל
לרישוי  הנדרשים  בסטנדרטים  לעמוד 
בטיחות  להיבטי  הנוגע  בכל  הספר  בית 

 . תיקון2ובריאות. 
ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו,  
שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת 

. הנגשה פרטנית כמתחייב 3הלימודים.  
 בדין וזאת על פי הנוהל של 

 .משרד החינוך
הוראות   .14

 למשתתפים 
ב  6.4.7סעיף    ) הוראה  להוסיף  חדש  נבקש  סעיף 

העברה    ת) המאפשר6.7.4שמספרו יהא  
לתפעול   למשנהו,  אחד  תקציבי  מסעיף 
ללא   שוטפת,  כחלק מהתייעלות  שוטף, 

אלא    צורך המנהל,  הועד  באישור 
ידווח   על    לועדשהזוכה  המנהל 
 התייעלות כאמור.  

 סעיף  להוסיף  נבקש  ובנוסף   עוד
 המטילות  המנהל   הועד  שהחלטות

  המפעיל   -  הזוכה   על  כספיים  חיובים
החוז מתנאי  למתחייב  יהיו (מעבר   ( ה 

הזוכה   הסכמת  קבלת    – טעונים 
 המפעיל, מראש.

  נדחית הבקשה

הוראות   .15
 למשתתפים 

נבקש להוסיף בסייפא  כי האמור בסעיף      6.4.8סעיף  
  4/2019יהיה בהתאם לדין וחוזר מנכ"ל  

העיריה  לעמידת  בכפיפות  מקום    ומכל 
 המפעיל  את  –בחובתה להעביר  לזוכה  

דין פי  על  המתחייב  התקצוב   ,  מלוא 
מנכ"ל   חוזר  במועדו  4/2019לרבות   ,

 ובמלואו . 

 . 6.4.8לא קיים סעיף 
 

 מכל מקום הבקשה נדחית 

הוראות   .16
 למשתתפים 

של   8.1סעיף  המשנה   4ישנם     8סעיף  בסעיפי 
 –  8.1: סע'  התייחסויות שונות לערבות 

שטר ערבות   –  8.2ערבות בנקאית, סעיף  
ובסעיף     -  8.3וסעיף    –   13.1הערבות  

 . הערבויות
נבקש להבהיר שמדובר בערבות בנקאית  

 אחת ( מסמך ג' ).

 מדובר בערבות בנקאית אחת 
 

הוראות   .17
 למשתתפים 

מבקשת     9.1סעיף  העיריה  נוספת   תקופה  לאיזו 
נבקש    ? המציע  הצעת  את  להאריך 

יום, ככתוב גם    90  –להגביל מראש לעד  
  בסעיף ד למסמך ה' ( הצהרת המשתתף 

.( 
 

יום    90-עד ל    – ראו בסעיף ד למסמך ה'  
 יום הראשונים.  90 –מעבר ל נוספים 

הוראות   .18
 למשתתפים  

העיריה    10.3סעיף  שדרישת  תהא נבקש  למציע 
 בכתב.

בכתב או בשימוע בפני מי שייקבע על ידי  
 ועדת המכרזים.

הוראות   .19
 למשתתפים  

  12סעיף  
 –  1.2(סעיף  
 )  17עמוד 

 
התייחסות   אין  המחוון  של  בפרמטרים 

המקיפים ולבין     לשונות בין המחוון של
המח"טים. של  התכנסו   המחוון  כולם 

 להלן הפרמטרים במחוון של מח"ט:
 
 

 ניקוד פרמטר
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להפריד את המח"ט . נבקש  למחוון אחד
 .מיתר בתיה"ס

זכאות 
 לבגרות

10 

ניגשים 
שלוש  ל

יח"ל  
במתמטיק 

 ה

4 

ניגשים 
  שלושל

יח"ל  
 באנגלית

4 

טוהר 
 הבחינות 

4 

מניעת 
 נשירה 

10 

גיוס  
ושירות 

 לאומי

10 

 4 שילוב 
אי 

מעורבות 
 באלימות

4 

 50 סה"כ 
 
 
 

עקבות  מסמך ג'   .20
 בנקאית  

 מקובל נבקש להוסיף תאריך בכותרת.

 מסמך ה'   .21
 
 

 
 
 

א' 1הצהרת המשתתף מתייחסת בסעיף  
 1לשירותים ובסעיף    –, בהמשך  לשירות

שמדובר    להבהיר  נבקש  לעבודות.  ב' 
 בתי הספר.  4בתפעול 

מותנית   שההצהרה  להוסיף  מבוקש 
בכל  שאן   בית  עירית  בעמידת  

 , לרבות בחוזה. שבמכרזיבויותיה התחי
 

בתי   -רישא   והפעלת  בניהול  מדובר 
המכרז   כתב  להוראות  בהתאם  הספר 

 והמשתתף על כל המשתמע מכך.
 הבקשה נדחית  –סיפא 

נראה שיש טעות הגהה. המסמך מתחיל  35עמ'  מסמך ח'   .22
המסמך   בראשית  וההצהרה  ב'  מסעיף 

 הינה חסרה.  

מתחיל  המסמך  ברורה,  אינה  השאלה 
 ה עם הצהר

סעיף (ו) עמ'  מסמך ח'   .23
35 

נבקש להוסיף כי האמור בסעיף זה כפוף  
בשיעור   התקציבית  , 6%לגמישות 

 כאמור בחוזר מנכ"ל.  

מופיע   לא  וגם  ו'  סעיף  אין  ח  במסמך 
 35בעמ' 

אנא אישורכם כי ניתן להוסיף מסמכך     35עמוד  מסמך ט'   .24
ריבוי   לאור  וזאת  המציע  מטעם  נלווה 
הפרטים.  כמו כן, אנא אישורכם האם 

בנספח   פרמטר   הטבלה  עבור  מספיקה 
ניסיון המציע  ואין צורך לצרף רישיונות 

 שנים.  10-מוסדות ל 20של 

 מקובל.  –רישא 
מספיקה   לצרף   –הטבלה  צורך  אין 

 רישיונות  
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+ 1סעיפים   מסמך י'   .25
3  

מאחר והרשת פועלת בהתאם   –  2סעיף  
להנחיות של משרד החינוך בלבד נבקש 
וההוראות    " המילים  את  למחוק 
שאן".  בית  עיריית  של  המנהליות 
עובדים   שכר  ותשלום  אדם  כח  העברת 

לסעיף   בהתאם  לחוזר   2.15.6תהא 
  .4/2019מנכ"ל 

 הבקשה נדחית
 

אחד   חוזה   .26 סעיף  
אחרון    לפני 

 למבוא 

ו/או התחיי דרישה  לכל  העיריה  בות 
שתועלה בקשר לניהול ואחזקת   תביעה

בית הספר ( אמור להיות : בתי הספר )  
חייבת להיות כפופה לכך שלא יהיה בכל  
לפגוע  כדי  כאמור  דרישה  או  תביעה 
ו/או כדי   בפעילות המפעיל בבית הספר 
לגרום למפעיל נזק, שאז העיריה תשפה  

 את המפעיל . 

הספר"  "בית  המילה  החלפת  מקובל 
 במילה "בתי הספר". 

הבקשה לגופה נדחית ואינה רלוואנטית 
 לסעיף. 

תנאי  חוזה   .27 סעיף  
 מתלה 

 ת המועד הקבוע בסעיףנבקש להאריך א
חתימה  , מאחר  )  1.9.2021(   אחרי  ורק 

רשאי  הזוכה  לתוקף  וכניסתו  חוזה  על 
לעיתים  אשר  החינוך   למשרד  לפנות 

 .   31.8  -רבות מוציא את הרישיון לאחר ה
מבוקש לשנות סעיף זה כך שהמועד הוא 
והעיריה   הלימודים  שנת  תחילת  לאחר 

 תהיה רשאית להאריך מועד זה. 
השגת   את  לבטל  מבוקש  כן,  כמו 

 הרישיון כתנאי מתלה. 
הר סותרת קביעת  מתלה  כתנאי  ישיון 
בסעיף אשר לפיו התנאי הינו   את הרישא

ואחת  הרישיון  להשגת  יפעל  שהמפעיל 
העי של  הינה  האופציות  ביטול  ריה 

כי   החוזה נכנס לתוקף  אשר מן הסתם 
 אחרת לא ניתן לבטלו. 

 נדחית הבקשה

סעיף   חוזה   .28
הצהרות  
 העיריה  

יצוין  המפעיל  שבהתחייבויות  נבקש 
והתח המפעיל   ייבויותיו  שאחריות 

לשיפוץ  וביצוע עבודות, לרבות עבודות 
שעד  אחזקה בכך  מותנה   ,1.9.2021  

כל   את  תבצע   השיפוץ  העיריה  עבודות 
המערכות ופרטי הציוד    וההתאמה, כולל

 . המתחייבות

 הבקשה נדחית 

סעיף   חוזה   .29
הצהרות  
 העיריה  

בטיחותי  ליקוי  של  תיקון  שכל  נבקש 
יחול     1.9.2021ו/או תחזוקתי , החל מ  

העיריה   מטלות  לביצוע  בכפוף  רק 
להשמשת בית הספר , מערכותיו וציודו  

 . 31.8.2021, עד 

 דחיתהבקשה נ

סעיף   חוזה   .30
הצהרות  
 העיריה  

הוראות  לביצוע  המפעיל  התחייבות 
העיריה   שהוראות  בכך  מותנה  העיריה 
עולות בקנה אחד עם המכרז על נספחיו  

  .ולהוראות כל דין

לסעיף   רלוואנטי  לא  נדחית.  הבקשה 
 הצהרות העיריה. 

הועד   חוזה   .31 סעיף 
 המנהל  

הועד  של  החלטות  כי  לסייג,  נבקש 
המנהל, אשר יש בהן להטיל על המפעיל  

  המפורשות   חיוב כספי, מעבר לחובותיו 
על פי המכרז יתקבלו בהסכמת המפעיל  

 בלבד. 
  

 נדחה 
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סעיף  חוזה    .32
הצהרות  
 המפעיל 

את  לשנות  נבקש  שנייה  פסקה 
מתחייב   המפעיל  בתשפ"א".  "תשע"ט" 
להעסיק את כוח אדם הפדגוגי המועסק  

   .בשנת הלימודים תשפ"א
 

"המפעיל   במילים  המתחילה  בפסיקה 
לבקש   רשאי..."  שאינו  בזאת  מצהיר 
כספית  מחוייבות  בהטלת  הדדיות 

 בפסקה המדברת על כך.
 

"המפעיל   במילים  שמתחילה  בפסקה 
הבנק..."   חשבונות  את  לנהל  יקפיד 
"חוק   המילים  את  להסיר  נבקש 
על  חלות  שכן  המקומיות"  הרשויות 

א לנהל  כיצד  וחוקים  הנחיות  ת הרשת 
חוק  עליה  חל  לא  אבל  הבנק  חשבונות 

 הרשויות המקומיות.
 

המפעיל    " במילים  שמתחילה  הפסקה 
להוסיף   נבקש  העירייה"  לנציגי  יאפשר 
מנכ"ל   חוזר  להנחיות  "בהתאם  בסיפא 

 הנ"ל ימומן ע"י העירייה.  
 

התחייבויות   לסעיף  כנראה  הכוונה 
 המפעיל ולא סעיף הצהרות המפעיל. 

 מקובל –פסקה ראשונה 
 
 

 נדחה   –פסקה שניה 
 
 
 
 

 מקובל – פסקה שלוש 
 
 
 
 
 
 
 

 נדחה  -פסקה ארבע 

לס   6.8סעיף   חוזה   .33 בועד  יש  מחלוקת  שכל  הסעיף  ייג 
לעמדת   המנהל בניגוד  שהתקבלה 

העיר  ראש  להכרעת   תועבר  המפעיל, 
 ומנכ"ל המפעיל. 

 נדחה 

נבקש להסיר את הסעיף או   6.8.2סעיף   6.8.2סעיף   חוזה   .34
של   הגדלה  שכל  לשנות  לחילופין 
של  אישור  יחייב  המאושר  התקציב 
צורך   ויש  במידה  שכן  המנהל  הועד 
במסגרת   לסעיף  מסעיף  בהעברה 
התקציב המאושר אישור של ועד מנהל  
בירוקרטיה  גוררת  כאמור  פעולה  לכל 
מיותרת ולא מאפשרת התנהלות שוטפת  
בתוך מסגרת התקציב בהתאם להנחיות  

 משרד החינוך. 
  

 נדחה 

האמור בסעיף הוא בכפוף לכך    9.1.3סעיף   חוזה   .35
את   מגדיל  אינו  שהאמור 
מעברת  המפעיל  של  ההשקעה 

 להתחייבותו.  

 נדחה  

 סעיף  חוזה    .36
9.1.8  

עם   יתוכנן  והתקציב  שבמידה  נבקש 
גרעון או שייווצר גרעון כתוצאה מצורך 
כלשהו בפעילות השוטפת של בתי הספר 

הועד   יחשב  ובאישור  הנ"ל  המנהל, 
מכרז  לפי  מחויבת  שהרשת  להשקעות 

 זה. 
  

 הבקשה נדחית

 סעיף   חוזה  .37
 9.2.7   

" חשבונו "ועל    המילים  את  לשנות  נבקש
 ". הספר בית חשבון"ועל   במילים

ישונה כך: על חשבונו מתוך תקציב בית  
 הספר. 
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שיתאם   נבקש  15.4 סעיף חוזה   .38 כך  זה  סעיף  את  לשנות 
את הוראות החוזר. סעיף זה אינו עומד 
בקנה אחד עם הוראות החוזר ומטיל על  
המפעיל התחייבויות רחבות מידי ומצד  
למלא  שלא  לעירייה  מאפשר  שני 
מחויבויותיה בטענה של הצליחה לגייס  

 את הכספים. 

  בעלויות   המפעיל  יישא"המילים    לאחר
גובה   :יתווסף לכך"    הדרושות עד 

במסגרת   ידו  על  המובטחת  ההשקעה 
 ,המכרז

לא ברור מה גובה אותה רזרבה וכן מה    15.7סעיף  חוזה    .39
דינה בתום ההסכם. נבקש לתחם נושא 

 זה. 

 .הבקשה נדחית
התקציב  במסגרת  רזרבה  על  מדובר 

 בלתי צפויות.   להוצאות
נדרש    6.8בסעיף    כמצוין התקציב 

 לאישור הועד המנהל  
החוזה  18.3 חוזה    .40 הוראות  את  להכפיף  יש 

 להוראות חוזר מנכ"ל .
 לחוזר מנכ"ל  2.15.4בכפוף לסעיף  

בהסכמה    19.3 חוזה    .41 להיות  צריך  הקדמיות  סדר 
  .ולא יכול להיות חד צידי

 נדחה 

חוזר    19.4 חוזה    .42 את  תואם  אינו  בסעיף  האמור 
 .  2.7, 2.6מנכ"ל בסעיפים 

אחראי  המפעיל  נדחית.  הבקשה 
הספר מתוך תקציב   בית  של  לתחזוקה 
בית הספר והעיריה נושאת בהשתתפות 

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 
והבאים   22.12 חוזה   .43 המפעיל  את  פוטרת  העירייה 

היא   שבגינו  נזק  בגין  מטעמו מאחריות 
לשי הרכוש זכאית  פוליסת  פי  על  פוי 

שהמפעיל   (מבנה מערוכותיו וצמודותיו)
(או  ההסכם  להוראות  בהתאם  עורך 

אלמלא ישה בגינו  לשיפוי  זכאית  יתה 
ההשתתפות העצמית) הפטור כאמור לא  

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון". 
 
 

הבקשה  מקום  מכל  הסעיף.  נמצא  לא 
 נדחית. 

,  23.3,    23.1 חוזה    .44
23.4  ,23.5  ,
23.6 , 

המילה:  אחרי  כי   "אחראי" מבוקש 
דין" יבואו המילים: יש  "ע"פ  כן,  . כמו 

לא תחול   המפעיל  כי אחריות  להבהיר, 
שנגרמו  הפסד  ו/או  פגיעה  ו/או  נזק  על 

 על ידי העיריה ו/או מי מטעמה.

 הבקשה נדחית.

האמור לעיל לא יחול על נזק ו/או     23.2 חוזה    .45
פגיעה ו/או הפסד שנגרמו על ידי 

כמו כן  העיריה ו/או מי מטעמה.
"לבדו" תוסר   המילה: מבוקש כי:

יבואו  "אחראי" ואחרי המילה:
 "ע"פ דין".  המילים:

 הבקשה נדחית.

"וללא   "יפצה ו" המילה: מבוקש כי: 23.1-23.7 חוזה    .46
 דיחוי" תמחקנה. 

ש במקרה  רק  תחול  השיפוי  ) 1(-חובת 
ל היא בכפוף לאחריותו לפי חובת המפעי 

) ניתן פסק 2הסכם זה ו/או לפי כל דין (
) העיריה הודיעה למפעיל על 3דין חלוט ( 

לו  וסייעה  תביעה  ו/או  דרישה  כל 
) העיריה לא התפשרה 4להתגונן כלפיה (

 הבקשה נדחית.
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הסכמת   ללא  עובדה  בכל  הודתה  ו/או 
 במפעיל בכתב ומראש. 

יכול לפטור את העיריה  המפעיל אינו  23.7 חוזה   .47
מנזקים שיגרמו לגוף או מנזקי רכוש 

נבקש את הסרת   -לצדדים שלישיים
   הסעיף.

 הבקשה נדחית.

התיקון    23.8 חוזה    .48 שמועד  להוסיף  מבוקש 
 ותחולתו יהיו בהסכמה. 

 הבקשה נדחית.

 "אחריותו" מבוקש כי אחרי המילה: 23.9 חוזה   .49
 "ע"פ דין".   יבואו המילים:

 הבקשה נדחית.

לא   )1-אישור ביטוח עבודות (נספח ו 23.9.1 חוזה   .50
 צורף למסמכי המכרז. 

 לחוזה ההפניה היא לנספח ב'

  מבוקש כי המילים: 23.9.2 חוזה   .51
"ו/או כבר רשות לצורך ביצוע  .1

 עבודות" תמחקנה. 
"חפצים  אחרי המילים: .2

יצוין למעט החפצים  כלשהם"
 הכלולים בעבודות". 

 הבקשה נדחית על שני חלקיה 

  מבוקש להוסיף סיפא כדלקמן: 23.9.3 חוזה   .52
"ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי  

 מי שגרם לנזק בזדון". 

ההפניה   -הבקשה נדחית. תיקון לסעיף 
 "נספח ב'" -בסעיף צריכה להיות ל

 לחוזה במקום המילים "נספח ג'".

מבוקש להוסיף אחרי המילה: "שכזה"   23.9.4 חוזה   .53
"הקשור לפעילות נשוא  את המילים:

 . הסכם זה"

 מקובל.

"לשביעות    24.4סעיף  חוזה   .54 המלים:  למחוק  מבוקש 
מבוקש  כן,  כמו  העיריה"  של  רצונה 
 להחיל את האמור רק על הפרה יסודית. 

 הבקשה נדחית.

מנכ"ל     24.8 חוזה    .55 לחוזר  האמור  את  להכפיף  אנא 
 . 2.15.4סעיף 

 40ראו שאלה 

,  28.3,  28.4 חוזה    .56
28.7   

 הבקשה נדחית. נבקש כי הסעיפים ינוסחו באופן הדדי.  

לפנות   28.6 חוזה    .57 המפעיל  של  זכותו  הגבלת 
מבקשים  ואנו  חוקית  אינה  לערכאות 

 לבטלה.  

 הבקשה נדחית.

" 5 נספח א'  .58 המילים  את  להוסיף  מדד נבקש  בגין 
"למדד   המילים  לאחר  ינואר"  חודש 

 . המחירים לצרכן"

 " 2021 חודש ינוארבגין מדד יתווסף : "

 -נספח ב' חוזה   .59
אישור  
 ביטוח 

   -ביטוח רכוש
"לרבות  יש למחוק את המילים:

". וכן למחוק מלאים וקלקול מזון
 נזק ראשון".   חוק 12אובדן שכירות 

 אין שינוי –הבקשה נדחית 
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,  318 כמו כן, מבוקש למחוק קודים:

324  . 
 

נבקש למחוק  -אחריות כלפי צד שלישי 
"הילדים מבוטחים גם זה  את המלל:

"ביטול סייג  כלפי זה" וכן את המלל:
רשלנות רבתי. הוספת המללים הללו 

נוגדים את הוראות המפקח על  
  הביטוח. 

 
  056נבקש כי קוד  :פירוט השירותים

  .(ניהול מבנים) יוסר
 

נבקש כי מניין  -ביטול/ שינוי הפוליסה
 יום.  30-הימים ל

 


