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 לכבוד 

 להפעלת בית ספר שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"ב בתחום העיר טייבה    2020/18המשתתפים במכרז מס' 

 א.ג.נ.,

 

 להפעלת בית ספר שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"ב בתחום העיר טייבה  18-2020מכרז פומבי מס' הנדון: 

 

 שנדון. מצ"ב תשובות העירייה לשאלות הבהרה במסגרת המכרז  .1
 

 בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.  .2
 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך להצעתו כאשר הוא חתום על ידו כיתר מסמכי המכרז.  .3
 
 
 

 בכבוד רב

 עיריית טייבה 
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 מ.ס 
הסעיף/הסעיפים  
לגביהם   במכרז 

 נשאלת השאלה 
 תשובות/הבהרות/הערות פרוט השאלה 

לא נקבע מפגש מציעים. והרשות מעוניינת לקבל מידע אודות מאפייני בית הספר לרבות, מס'     .1

 תלמידים, מגמות ומבנה בית הספר. נא להבהיר . 

נדחית.   לא  הבקשה  אכן 

אין   מציעים.  מפגש  נקבע 

 מפגש זה .חובה לקבוע  

שנים נוספות .    3' לתקופת  שנות לימוד עם אופ  3נאמר שתקופת הפעלת בית הספר הינה למשך   7.2  .2

נדרש שתקופת ההפעלה תהיה חמש שנים לפחות,    4/2019לחוזר מנכ"ל    2.1בעוד שע"פ סעיף  

כאשר לרשות נתונה אופ' להאריך התקשרות בחמש שנים נוספות . נא לתקן תקופת ההפעלה  

 . בהתאם לחוזר מנכ"ל ולרשום לתקופת של חמש שנים עם אופ' להפעלה בחמש שנים נוספות 

מתקבלת.   הבקשה 

שנים    5התקופה תתוקן ל 

ל  אופציה  עם    5-הפעלה 

 שנים נוספות.  

3.  2.6.1 

4.19 

 נספח ח 

  4.19. בהמשך ובסעיף  תפעילויו, דרשתם לצרף להצעת דוח על  2.6.1במסגרת תנאי סף, ובסעיף  

ח'. עס  12עמ'   בנספח  פעילות כמופיע  דו"ח  נתונים  ציינתם שיש לצרף  המופיעים  קינן באותם 

 בדוח הכספי. נבקש להסתפק בהצגת הדוח הכספי. 

נדחית על  הבקשה   .

על  המשתתף   דוח  להציג 

 פעילות ודוח כספי . 

ובסעיף   2.6.2  .4 סף,  תנאי  /    2.6.2במסגרת  מבוקרים  מאזנים  להצעה  לצרף  דרשתם  המכרז,  לתנאי 

 . 2018-2019דו"חות כספיים לשנות הכספים 

מתקבלת ניתן  הבקשה   .

להגיש מאזנים מבוקרים  

לגבי  2017-2018לשנים     .
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סכנין " דוח    –הרינו לציין כי בשל מגפת הקורונה, טרם הגישה המכללה " המכללה הארצית  

לשנת   במאזנים מבוקרים  2019מבוקר  נבקש להסתפק  כן  על  לחלופין    2017-2018. אשר  ו/או 

 .  2019מתבקשים להסתפק במאזן בוחן לשנת 

כל שנדרש הוא צירוף    מה גם שע"פ חוזר מנכ"ל לא נדרשו המציעים לצרף דו"ח כספי מפורט. 

לפיו  " המציע הגיש דוחות   ולא  אישור רו"ח  כספיים תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו 

נכללה בהם הערת "עסק חי" או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולתו של הגוף לעמוד  

. ראה סעיף   לעין  הנראה  פעילותו התקינה בעתיד    2.14.4בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך 

 לחוזר המנכ"ל . 

הרשות    2019שנת  

 תסתפק במאזן בוחן  .  

בחוברת ) ציינתם את הנקודות העיקריות לפיה יינתן ציון    15לתנאי המכרז ( עמ'    6.2.1בסעיף   6.2.1  .5

לחוזר מנכ"ל כגון    4.1המציע בעניין ניסיון. במסגרת הנקודות נכללו נקודות שלא בא זכרן בסעיף  

המלצות, פעילות קודמת עם הרשת, סוגי מוסדות ברשת, רישיונות הפעלה של בתי ספר מקיפים.  

 א למחוק נקודות אלו מציון האיכות בגין ניסיון .  נ

 הבקשה מתקבלת .  

סעיף   גורעת    6.2הרשות 

 במלואו .

.    6.2.2בסעיף   6.2.2  .6 שירותים  לאספקת  מקצועית  רמת  בגין  פרמטר  איזה  נכלל  תחת  להבהיר  נא 

 פרמטר זה נכלל מתוך הפרמטרים הקבועים בחוזר ? 

 לעיל .  5ראה תשובה  

הניסיון     -  6.2.4בסעיף   6.2.4  .7 של  בפרמטרים  נכלל  אינו  המציע  עם  קודם  ניסיון   , לעיל  שצוין  כפי 

 .  שבחוזר 

 נא למחוק . 

 לעיל .  5ראה תשובה  
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לעניין רמת הישגים ונשירה . עסקינן בפרמטר שנכלל בתמונה החינוכית שמחושב    6.2.5בסעיף   6.2.5  .8

תו שוב בפרמטרים נוספים של איכות . נא  בהתאם למחוון משרד החינוך ואין מקום לכלול או

 למחוק . 

 לעיל .  5ראה תשובה  

של    6.2.6סעיף   6.2.6  .9 מהניקוד  חלק  היא  וממליצים  בהמלצות  שההתחשבנות  לאשר  בגין    10%נא 

 ריאיון ולא על חשבון ניקוד בגין פרמטר אחר . 

 לעיל .  5ראה תשובה  

, בהצעת    70. לעומת זאת בעמ'    5%נרשם שהיא באחוז קבוע בשיעור    16ניהול בעמ'    לגבי תקורת  16עמ'   .10

  –ל    0%. נא להבהיר האם המציע רשאי לרשום תקורה בין    6%מחיר צוין כי התקורה הינה עד  

והמציע יצטרך לרשום אחוז תקורה בשיעור    5%או שמא התקורה הינה קבועה בשיעור של    6%

 בהצעת המחיר ?  5%קבוע 

במ סופר  דובר  טעות 

 התקורה תהיה בין  

0%-6% 

 

, האם יש סכום מינימלי ומקסימלי לעניין סך ההשקעות ? נא    70ושוב לעניין הצעת המחיר בעמ'   70עמ'   .11

 להבהיר .

 לא נקבע סכום. 

יצטרך     .12 המציע  האם   , הכספית  ההצעה  סכום  את  ולציין  לרשום  המכרז  במסמכי  מקום  אין 

 לעניין הצעתו הכספית ? להוסיף דף נפרד 

לעניין   נפרד  דף  לצרף  יש 

 ההצעה הכספית. 
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הלימודים    27בעמ'   27עמ'   .13 שנת  נתוני  את  למלא  נדרש  שהמציע  נרשם  לבגרות  זכאות  נתוני  בטבלת 

 ?  תשע"ד 

 נא לתקן ולרשום לשנת הלימודים תשע"ט שהינה השנה היותר רלוונטית למועד המכרז .

 הבקשה מתקבלת . 

הלימודים   בשנת  מדובר 

 תשע"ט .  

את     .14 במכרז  שתזכה  לבעלות  להעביר  תתחייב   , מכרז  המפרסמת  מקומית  רשות   , החוזר  ע"פ 

השתתפותה בעלויות הקיום של מוסדות החינוך , בהיקפי השתתפותה בבתי ספר דומים בבעלות  

. 

ל בהתאם  הקיום  לעלויות  העירייה  להשתתפות  להתחייבות  במכרז  התייחסות  נא  אין   . חוזר 

 לתקן להבהיר .

הרשות אכן תעביר לזוכה  

השתתפותה   את  במכרז 

בעלויות הקיום של מוסד  

 החינוך.  

15.  2 

 הסכם

 6.2-ו  5.2ס' 

  3שנים עם אפשרות הארכה ל 3על פי המצוין בחוברת המכרז ובהסכם ההפעלה ההסכם הוא ל  
  5שנים +  5שנים נוספות, בעוד שעל פי נוהל משרד החינוך תקופת התקשרות מינמלית של 

(להלן:    4/2019שנות אופציה.  נבקשכם להתאים את הוראות ההסכם להוראות חוזר מנכ"ל 
 :  2.1סעיף  7") עמ' הנוהל"

יקבל עליו את הבעלות   גורם אשר  על חטיבה    2.1"רשות מקומית המפרסמת מכרז לבחירת 

עליונה, או בעלות על חטיבה עליונה עם זכות של "מפעיל" בחטיבת ביניים שהיא חלק מאותו 

מוסד כשהוא שש שנתי ,תכלול בפרמטרים למכרז סעיפים הבוחנים את איכותם של המציעים. 

ת שיש ליצירת יציבות ואפשרות להשקעה ארוכת טווח מצד מפעילים,  כמו כן, בשל החשיבו

שנים   חמש  שתהיה  כך  במכרז,  ההתקשרות  תקופת  של  הקביעה  בעת  מענה  לכך  לתת  יש 

 לפחות, כאשר לרשות נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בחמש שנים נוספות."

 לעיל .  2  ראה תשובה
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ל כלשהן. באילו תכניות על המציע לעיין? לא מצורפות למכרז תכניות   5  .16 המכרז  הכוונה  חוברת 

 לרבות חוזר מנכ"ל . 

17.  8 

12.2 

סעיפים אלה אינם רלוונטיים למכרז זה, שכן תכולת המכרז היא בית הספר ואי אפשר לשנות  
היקפי התקשרות. נבקש לבטלם או להסביר את ההיבטים שבהם יכולים להשתנות נתוני  

 הוראה זו. המכרז עקב 

 הבקשה נדחית . 

18.  10.7 

2.7 

6.2.1 

,  6.2.1ולעניין זה ראו גם סעיף    –  מקיפיםבתי ספר    10-.אנא אשרו שהדרישה היא ל1
 בו הדרישה מתייחסת לבתי ספר "דומים". 

מקיפים בכל אחת מהשנים תשע"ו עד    10. אנא אשרו כי הדרישה היא להפעלת  2
 תש"פ.

מתייחסת לעשרת המקיפים    6.אנא אשרו שהדרישה לשני המוסדות בתנאי למ"ס 3
 המתבקשים. 

 

 הבקשה מתקבלת . 

19.  10.11 

2.11 

4.2 

4 

ך  מסמ  ה דרישה ובאותוהדרישה חוזרת) מדובר באות  אנא אשרו שבכל ארבעת הסעיפים (שבהם

 שיש להגיש.

 הבקשה מתקבלת .  –כן 
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20.  10.11.1 

10.11.2 

10.11.4 

10.11.5 

10.11.6 

המציע מתבקש להציג את תפיסת עולמו החינוכית על פי הפרמטרים המתבקשים בסעיפים  
 אלה. 

 לאלו שנים מתבקש המציע להציג נתונים אלה? 

 

השנים עד    2017  עבור 

2019 . 

21.  10.12 

2.12 

4.4 

ההשקעה  .1 להצעת  מתייחסת  נוספים  ולתקציבים  לשירותים  הדרישה  כי  אשרו  אנא 
 . 6.1.3שעל המציע להציע בהתאם להוראות ס' הכספית 

על מנת להעריך נכונה את המתבקש בסעיפים אלה ועל מנת לערוך אומדן השקעה ראוי   .2

וסביר אנו מבקשים לערוך סיור מציעים בבית הספר, ובפרט בשים לב לסיפת הסעיף בה 

 מתבקשת אלטרנטיבה לפתיחת כיתות מעבר לקצב הבניה המיועד. 

עמוד     .1   . 70ראה 

בהצעת   המכותר 

 מחיר . 

2.   . נדחית  הבקשה 

לעיל    1ראה תשובה  

... 

22.  11 

7.1 
נבקש לאפשר מרווח של עשרה ימים בין מתן התשובות על ידי הרשות לבין הגשת המכרז על מנת  

 ערך ולהגיש את המכרז על הצד הטוב ביותר ילה

 הבקשה נדחית . 

של   ומודפסהגשת חלקי ההצעה הרלוונטיים (למשל טבלאות) על גבי עותק מדויק  נבקש לאשר   3.1  .23

 מסמכי המכרז (במקום עותק שימולא בכתב יד).    

 .  הבקשה מתקבלת
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הגיש את ההצעה הכספית במעטפה נפרדת מחלקי ההצעה האחרים, ואת  יש ל   4/2019על פי נוהל   3.7  .24

 אימו להוראות הנוהל. אנא הת. שתי המעטפות (להכניס למעטפה שלישית)

 הבקשה מתקבלת .  

משנת תשע"ב או שקודמים לאותו המועד, היינו   תקפיםהדרישה מתייחסת לרישיונות  .1 4.6.7  .25
רישיונות מלפני שמונה שנים או קודם לכן, שממילא אין להם שום רלוונטיות למכרז  

נראה כי נפלה שגגה בסעיף זה, ונבקש אישורכם כי   –שנערך לקראת שנת תשפ"ב  
 הדרישה היא לרישיונות הפעלה לשנה הנוכחית. 

,  תקפיםות לשנה אחת, כך שאין בנמצא רישיונות ממילא משרד החינוך מנפיק רישיונ .2
 מלפני שמונה שנים או קודם לכן. 

הואיל והרישיון מונפק לשנה אחת, לא נשמרים רישיונות מלפני שמונה שנים, ואין   .3
 בנמצא רישיונות מלפני שמונה שנים. 

ל .4 שקדמה  בתקופה  לרישיונות  מתייחסת  שהדרישה  וככל  האמור  השנים   5- נוכח 

אחרונות, מבוקש להגיש במקום הרישיונות פלט מאגף מערכות מידע של משרד החינוך 

 מצ"ב הפלט.  – 2000המפרט את כל בתי הספר שהרשת הפעילה החל משנת  

מתקבלת   הבקשה 

גם  העיריי תסתפק  ה 

מהמערכות   פלט  בהגשת 

החינוך   משרד  של  מידע 

 שמפרטת שהרשת פעילה. 

 

26.  6.1.1.1 

6.2.1 

מנכ"ל המציע יימדד על פי שנות הניסיון שלו ומספר בתי הספר שהוא מפעיל: סעיף  על פי חוזר  
לנוהל קובע: "ניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך (לפחות שנת ניסיון אחת   15עמ'   4.1.1
שנות   -ו -  10 4שנות ניסיון  - 1שנות ניסיון   -,  6  10שנות ניסיון, על פי הקבוצות הבאות:  3ועד  

.)יש אפשרות להעניק יתרון בסעיף זה לגוף שניהל מספר רב יותר של מוסדות חינוך בכל   ניסיון
 מוסדות חינוך"  20אחת מהשנים ,עד לרף של 

וראות מהנוהל, ולפיכך נבקשכם קובע שיטת ניקוד אחרת שכלל אינה מבוסס על ה  6.2.1סעיף  

 לנוהל, ולפרט את שיטת ניקוד הניסיון.  6.2.1אים את סעיף להת

 לעיל.  5אה תשובה  ר

סעיף   גורעת    6.2הרשות 

 במלואו .

יהיה   הניסיון  ניקוד 

לחוזר   בהתאם 

 מנכ"ל . 
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 לעיל .  5ראה תשובה   נבקש לגרוע אותה מהמכרז  ,אמת מידה זו אינה מופיעה בחוזר מנכ"ל 6.2.2  .27

 לעיל .  5ראה תשובה   נבקש לגרוע אותה מהמכרז  ,אמת מידה זו אינה מופיעה בחוזר מנכ"ל 6.2.5  .28

מאשרת 1.9.2021נא אשרו שתחילתו של החוזה הוא בתחילת שנת הלימודים  7.1  .29 .  העירייה 

תחילתו של החוזה משנת  

מתחילה   אשר  הלימודים 

 . 01.09.2021ביום 

שאחריה בין אם  לכל שנה לא תאפשר לזוכה הערכות ראויה לשנה    27.8הודעת העירייה בתאריך   7.2  .30

 ימשיך ובין אם יפסיק את עבודתו. אנא שנו תאריך זה לתאריך ראלי שתאפשר הערכות ראויה 

סופר      בטעות  מדובר 

 27.6  המועד הוא 
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מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם, וכי    חוזר מנכ"ל ונוהל משרד החינוךכל הוראות  נא אשרו ש 11  .31

 גובר על הכתוב בהסכם ובכתב המכרז  במקרה של אי התאמה, האמור בנוהל

 הבקשה מתקבלת . 

ככל הנראה נפלה שגגה והנתונים מתבקשים לשנת תשע"ד בלבד. אנא אשרו כי הכוונה לנתוני   3  .32

 שנת תשע"ט. 

 הבקשה מתקבלת . 

 לא לכל בתי הספר קיימים נתוני אח"מ שכן שאלון אח"מ אינו ממולא אוטומטית בכל שנה.  7  .33

 נא אשרו שדו"ח אח"מ אחרון יספק ויענה על דרישות המכרז.
 הבקשה מתקבלת . 

נבקש להשאיר סעיף זה כתנאי מחייב אך לא להתנות בו את חתימת ההסכם. מניסיוננו במקרים   6.3  .34

 מתארך ונכנס לתוך שנת הלימודים ולא באשמת המפעיל קודמים התהליך 

 הבקשה מתקבלת . 

35.  6.1.2 

7 

 הסכם דמי ניהול 

 הצעת מחיר 

, ולפי הסכם הניהול התקורה היא קבועה  7הסעיפים סותרים זה לזה. בעוד שלפי סעיף 
ולפי הצעת המחיר, התקורה אינה קבועה, ויש להגיש    6.1.2, לפי סעיף  5%ובגובה 
 הצעה. אנא הבהירו. לגביה  

 

 לעיל .  10ראה תשובה  
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 מפורט בחוזר מנכ"ל   . כל אחד מרכיבי ההצעה הכספית אנא הבהירו כיצד יחושב ניקוד 6.1.3 - ו 6.1.2  .36

 בחוזר   3ראה סעיף 

חוזרים    .37 סעיפים 

המכרז   במסמכי 

 כולם 

 יציבות  ליצירת שיש החשיבות בשל ...  כי  קובע 4/2019 בעלות העברת לנוהל 2.1 סעיף

 תקופת של הקביעה  בעת מענה לכך לתת יש ,מפעילים מצד טווח ארוכת  להשקעה ואפשרות

 את להאריך אופציה נתונה לרשות כאשר  ,לפחות שנים חמש שתהיה כך ,במכרז ההתקשרות

 "נוספות שנים בחמש ההתקשרות

למשך   תהיה  ההתקשרות  תקופת  כי  רשום  בו  במכרז  מקום  בכל  כי  כך   ,שנים 3נבקש  ישונה 

 (בנוהל 2.1בהתאם לסעיף )שתקופת ההתקשרות תעמוד על חמש שנים עם אופציה להארכה 

 לעיל .  2ראה תשובה  

סעיף זה אינו   ."('יב -'ז)ס שש שנתי כיתות  "ב יופעל ביה"ל תשפ"החל משנה ,מובהר בזאת כי" 6  .38

 .להסיר סעיף זהנבקש  .שנתי-שכן זה המצב כיום וסמל המוסד הוא שש ,רלוונטי

מדובר    . נדחית  הבקשה 

 בבית ספר שש שנתי . 

לסעיף   10.3  .39 הלימודים   -נבקש הבהרה  לשנת  לבית ספר מקיף  הפעלה  רישיונות  להציג  עלינו  האם 

 .נבקש למחוק סעיף זה ,במידה ולא ?כמה רישיונות ,במידה וכן ?א"תשפ

 לעיל .  25ראה תשובה  

 בנוהל  2.14.4 לסעיף הכוונה האם הבהרתכם נא– הפעילות על ח"דו 10.6.1  .40

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

 ,בהתחייבויותיו לעמוד הגוף של ליכולתו ביחס ח"הדו עורך של הסתייגות כל או ,"חי עסק"

 ."לעין הנראה בעתיד התקינה פעילותו להמשך סיכונים או

 לעיל.  4-13ראה תשובות 
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 ?אלו דוחות כספיים על המציע להציג בסעיף זה ,וכןבמידה 

 בשתי הפעיל המציע"  כאמור הסף תנאי  את קובע 4/2019 בעלות העברת לנוהל 2.14.1 סעיף 10.7  .41

 כדין רישיון  בעלי העליונה בחטיבה חינוך מוסדות שני לפחות האחרונות הלימודים שנות

 שידוע התלמידים מספר לפחות  לימודים שנת מדי התחנכו יחד שבשניהם ,ישראל במדינת

 הפעיל  המציע ,לחילופין .המכרז נשואי הספר בבתי ללמוד צפויים הם כי המכרז פרסום במועד

 במדינת כדין רישיון בעל העליונה בחטיבה חינוך מוסד האחרונות  הלימודים שנות בחמש

 נשואי הספר בבתי ללמוד שצפוי לזה דומה תלמידים מספר בממוצע התחנכו שבו ,ישראל

  ."המכרז

 . בנוהל כאמור זה סעיף לעדכן  נבקש •

  המציעים את להנחות יש •

  ?א"תשפ  -פ"תש או פ"תש ,ט"תשע – להציג נדרש שנים אלו •

 ?כמה תלמידים למדו בבית הספר במועד פרסום המכרז .   

 לעיל.  18ראה תשובה  

  ,היתר בין  ,תעשה ספר בתי להפעלת במכרז ההצעות בדיקת כי קבע 4/19 בעלות העברת נוהל  10.11  .42

  .הרשתית החינוכית  התמונה נתוני על המתבסס מכרזים מחוון באמצעות

זאת בסעיפים   ,לאור  המבוקשים  של הפרמטרים  עצמית  בהצגה  צורך   10.11.8 - 10.11.1אין 

 .ונבקש להסירם

 לעיל.   19-20ראה תשובות  
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 לעיל .  21ראה תשובה   .נראה כי נפלה טעות סופר וסעיף זה אינו רלוונטי למכרז הנדון 10.12  .43

 הוספת תנאים   .44

 בהתאם לנוהל 

   .לנוהל 2.14 סעיף חסר 4/19 בעלות העברת לנוהל בהתאם

משרד החינוך לא יאשר את העברת הבעלות ללא היצמדות מלאה לנובל    ,נציין כי מניסיון עבר

 :הבעלותהעברת 

הסטטוטוריות  " לדרישות  בהתאם  הספר  בית  את  להפעיל  בהצעתו  מתחייב  במכרז  הזוכה 

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

ובהתאם להוראות כל   ,חוק הפיקוח והתקנות מכוחו ,והתקנות מכוחו 1953–ג"תשי ,ממלכתי

מוסד   על  חינוךדין החל  מוסד  על  בעלות  או  שכר   ,חינוך  ותנאי  לתנאי העסקה  תוך מחויבות 

ובכלל זה הסכמים קיבוציים   ,)אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן -לעניין שכר  ( על פי כל דין 

התקפים והחלים   ,והסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך

 ."מן לזמןוכפי שיעודכנו או ישונו מז

חוזר   מתקבלת  הבקשה 

המנכ"ל מהוה חלק בלתי  

 נפרד ממסמכי המכרז. 

מועד   .נבקש כי המועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה יהיה לפחות שבוע לפני מועד ההגשה 11  .45 נדחית.  הבקשה 

ליום   עד  ההגשה 

ומועד    23/12/2020

לשאלות   התשובות 
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הוא   ההבהרה 

09/12/2020 

 לעיל .  17ראה תשובה   הסעיף נבקש למחוק את   12.2  .46

 הבקשה נדחית .  .ל"אינו רלוונטי למכרז הנ ,נבקש למחוק סעיף זה 12.4  .47

לסעיף   2.3  .48 הלימודים   -נבקש הבהרה  לשנת  לבית ספר מקיף  הפעלה  רישיונות  להציג  עלינו  האם 

 נבקש למחוק סעיף זה  ,במידה ולא ?כמה רישיונות ,במידה וכן ?א"תשפ

 לעיל .  25ראה תשובה  

הפעילות  "דו 2.6  .49 על  לסעיף  –ח  הכוונה  האם  הבהרתכם  דוחות  "-בנוהל   2.14.4נא  הגיש  המציע 

הערת   בהם  נכללה  ולא  מסוגו  מתאגיד  לנדרש  בהתאם  תקינים  חי "כספיים  כל   ,"עסק  או 

או סיכונים להמשך   ,ח ביחס ליכולתו של הגוף לעמוד בהתחייבויותיו"הסתייגות של עורך הדו

 ."פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין

 ?אלו דוחות כספיים על המציע להציג בסעיף זה ,במידה וכן  ."הנראה לעין

 לעיל .  4ראה תשובה  
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בעלות   2.14.1סעיף   2.7  .50 המציע הפעיל בשתי  "  קובע את תנאי הסף כאמור 4/2019לנוהל העברת 

בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת  שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך  

שבשניהם יחד התחנכו מדי שנת לימודים לפחות מספר התלמידים שידוע במועד פרסום   ,ישראל

המציע הפעיל בחמש שנות   ,לחילופין .המכרז כי הם צפויים ללמוד בבתי הספר נשואי המכרז 

 הלימודים האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון 

 הספר  בבתי ללמוד שצפוי לזה דומה תלמידים מספר בממוצע התחנכו שבו ,ישראל במדינת יןכד

  ."המכרז נשואי

 . בנוהל  כאמו זה סעיף לעדכן נבקש .1

  המציעים את להנחות יש .2

  ?א"תשפ  -פ"תש או פ"תש ,ט"תשע – להציג נדרש שנים אלו .א

 ?המכרזכמה תלמידים למדו בבית הספר במועד פרסום   .ב

 לעיל.  18ראה תשובה  

 

  ,היתר בין  ,תעשה ספר בתי להפעלת במכרז ההצעות בדיקת כי קבע 4/19 בעלות העברת נוהל  2.11  .51

  .הרשתית החינוכית  התמונה נתוני על המתבסס מכרזים מחוון באמצעות

ונבקש   2.11.8 – 2.11.1אין צורך בהצגה עצמית של הפרמטרים המבוקשים בסעיפים   ,לאור זאת

 .להסירם

ב שאלה.  המדובר  כפל 

 ראה תשובה לעיל. 

ב בנוהל  2.14.4 לסעיף הכוונה האם הבהרתכם נא– הפעילות על ח"דו 2.12  .52 שאלה. המדובר    כפל 

 ראה תשובה לעיל. 
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 הערת בהם נכללה ולא מסוגו מתאגיד לנדרש בהתאם תקינים כספיים  דוחות הגיש המציע"

 ,בהתחייבויותיו לעמוד הגוף של ליכולתו ביחס ח"הדו עורך של הסתייגות כל או ,"חי עסק"

 ."לעין הנראה בעתיד התקינה פעילותו להמשך סיכונים או

 ?אלו דוחות כספיים על המציע להציג בסעיף זה ,במידה וכן

תנאים    הוספת   .53

 לנוהל  בהתאם 

  .לנוהל 2.14 סעיף חסר 4/19 בעלות העברת לנוהל בהתאם

 לנובל מלאה היצמדות ללא הבעלות העברת את יאשר לא החינוך משרד   ,עבר מניסיון כי נציין 

  :הבעלות העברת

הסטטוטוריות  " לדרישות  בהתאם  הספר  בית  את  להפעיל  בהצעתו  מתחייב  במכרז  הזוכה 

בחוק   כמפורט  חינוך  מוסד  חובהלהפעלת  מכוחו 1949–ט"תש ,לימוד  חינוך   ,והתקנות  חוק 

ובהתאם להוראות כל   ,חוק הפיקוח והתקנות מכוחו ,והתקנות מכוחו 1953–ג"תשי ,ממלכתי

חינוך מוסד  על  בעלות  או  חינוך  מוסד  על  שכר   ,דין החל  ותנאי  לתנאי העסקה  תוך מחויבות 

פי  ,)אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן -לעניין שכר  ( ובכלל זה הסכמים קיבוציים    על  כל דין 

 והסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות 

 ."התקפים והחלים וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן ,משרד החינוך

חוזר המנכ"ל מהוה חלק  

ממסמכי   נפרד  בלתי 

 המכרז.

 לעיל.  45ראה תשובה   .שבוע לפני מועד ההגשהנבקש כי המועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה יהיה לפחות  3  .54
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 ספר  בית  על  הבעלות תועבר שאליו  גוף לבחירת מכרז 2.12 סעיף 4/19 בעלות העברת  נוהל פי על 3.7  .55

 :שלבי-דו במהלך  יתנהל

 ותירשם תיפתח המחיר הצעת .ונפרדת סגורה במעטפה יוגשו המחיר  הצעות •

 .זה בשלב המחיר הצעת את  תבחן לא הוועדה אך ,ההצעות פתיחת עם בפרוטוקול

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

 מרכיבי  כל של משוקלל איכות ציון קבלת הוא במכרז המחיר הצעת לבחינת מעבר

 ציון של  מהרכיבים אחד בכל לפחות  75 של וציון 80-מ  יפחת שלא יחדיו האיכות 

 סעיפים להוציא (החינוכית התמונה מרכיבי( כחובה שהוגדרו בפרמטרים האיכות 

3.1, 3.5 

   תבחן הוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את ציון האיכות  ,לאחר מכן.                 

 .לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז 2.12.2המינימאלי כמפורט בסעיף 

בהתאם   תהיה  ההגשה 

 לחוזר . 

 לעיל .  21ראה תשובה   פרוט ההשקעות מוצג בפרק איכות ההצעה  ,נבקש להסיר סעיף זה 4.4  .56

 לעיל .  25ראה תשובה   2.14.1בהתאם לסעיף    נבקש לשנות סעיף זה כך שיש להציג שתי רישיונות הפעלה 4.6.7  .57
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.  נבקש להסיר סעיף זה  4.9  .58 נדחית  הסעיף    הבקשה 

 יישאר על כנו.  

 ."נספח אחיד "-אלא יש רק התייחסות ל ,לא מצורף בפועל – ("ז"נספח  )אישור קיום ביטוחים   4.17  .59

 .מבוקש לצרף את נוסח אישור קיום הביטוחים שהמציע הזוכה יתבקש לחתום עליו

יתווסף   הזכייה  לאחר 

לזוכה   וישלח  הנספח 

 בלבד .

 לעיל .  4ראה תשובה   שכן המציע מציד דוחות כספיים מבוקרים נבקש להסיר סעיף זה  4.19  .60

 קרי  , לנוהל 2.12 לסעיף בהתאם תתבצע המעטפות פתיחת כי הבהרתכם  נא 5  .61

 ותירשם תיפתח המחיר הצעת .ונפרדת סגורה במעטפה יוגשו המחיר הצעות 1.12.1

 .זה בשלב המחיר הצעת את  תבחן לא הוועדה אך ,ההצעות פתיחת עם בפרוטוקול

 תנאי .האיכות של בהיבט ההצעות ייבחנו  ,הסף בדרישות עמידה של בחינה  לאחר 1.12.2

 האיכות מרכיבי כל של משוקלל איכות ציון קבלת הוא במכרז המחיר הצעת לבחינת מעבר

 בפרמטרים האיכות ציון של מהרכיבים אחד  בכל לפחות  75 של וציון 80-מ יפחת שלא יחדיו

 3.5 ,3.1 סעיפים להוציא (החינוכית התמונה מרכיבי( כחובה שהוגדרו

 האיכות ציון את שקיבלו המציעים של המחיר הצעות את הוועדה תבחן ,מכן לאחר 1.12.3

 .במכרז הכולל הציון של השוואה לצורך 2.12.2 בסעיף כמפורט המינימאלי
 

 לעיל .  55ראה תשובה  
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מה הם הפרמטרים   ,המציע  נא הבהרתכם כיצד יחושב הציון עבור ניסיון –ניסיון הבעלות   - 10% 6.1.1.1  .62

 הנבדקים 

 לעיל .   26ראה תשובה  

מתקבלת רווח =יש לתקן רוות  –טעות סופר  6.1.1.2  .63 מדובר  .הבקשה 

 .  הקלדהבטעות 

מפורט   נא להבהיר כיצד יחושב הציון עבור כל פרמטר בטבלה  6.1.1.4  .64 באותו  הפירוט 

 סעיף . 

65.  6.1.2 

6.1.3 

כמו   .נא להבהיר כיצד ינוקד המציע ביחס למציעים האחרים בסעיף התקורה ובסעיף ההשקעות

 .5%או עד  6%נא הבהרתכם האם מדובר על תקורת ניהול בהיקף של עד  ,כן

 לעיל   10ראה תשובה  

   6%עד 

עמוד   למסמכי    71ראה 

 המכרז . 

 משרד פיקוח תחת במכרז לנדרש דומים ספר בתי 10 הפחות לכל של בניהול המציע ניסיון" 6.2.1  .66

 "החינוך

דומים   ספר  בתי  הכוונה  למה  הבהרתכם  הערבית –נא  בחברה  ספר  בתי  שש  /האם  מקיפים 

 ?שנתיים

 לעיל .  5ראה תשובה  
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הוא נמדד   ,נבקש להסיר סעיף זה –ניסיון חיובי מוכח של המציע במניעת נשירה של תלמידים  - 6.2.1  .67

 במסגרת מחוון המכרזים 

 לעיל .  5ראה תשובה  

האם על המציע להציג   ?האם הכוונה כי רמת ההישגים והנשירה תקבע על פי מחוון המכרזים 6.2.5  .68

 ?נתונים אחרים

 לעיל .  5ראה תשובה  

 6% 5%או  6%נא הבהרתכם האם תקרת דמי הניהול היא  7  .69

כמו כן יש לתקן את  .שנים 5 –יש לתקן את תקופת ההתקשרות הראשונה ל   ,בהתאם לנוהל 7.2  .70

 .שנים 5תקופת האופציה הראשונה לעד 

 לעיל .  2ראה תשובה  

מתייחס רק למצב בו    "...העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות"נא הבהרתכם כי המשפט   8.3  .71

 .המציעה היא זו המבטלת את ההצעה

 הבקשה מתקבלת.  

מתקבלת.   נבקש להסיר עמוד זה אינו רלוונטי לניקוד האיכות במכרז זה 25  .72 הבקשה 

בהתאם   יהיה  הניקוד 

 למחוון משרד חינוך. 
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מתקבלת.   נבקש להסיר עמוד זה אינו רלוונטי לניקוד האיכות במכרז זה 26  .73 הבקשה 

בהתאם   יהיה  הניקוד 

 למחוון משרד חינוך. 

זה 27  .74 עמוד  להסיר  ונתוני   ,נבקש  מכרזים  מחוון  ידי  על  מקבע  ולנשירה  לבגרות  לזכאות  הניקוד 

 משרד החינוך הרשמיים 

מתקבלת.   הבקשה 

בהתאם   יהיה  הניקוד 

 למחוון משרד חינוך. 

 זה סעיף לעדכן יש  -(המוצעת העבודה ושיטת מתודולוגיה) השירותים למתן מפורטת תוכנית 28-29  .75

 :במכרז שנקבע האיכות לניקוד בהתאם

 משרד של למצוינות בתוכניות המציע של ובניהולו  בבעלותו הספר בית השתתפות •

 החינוך 

 יכולת של גילוי תוך ,והוראה למידה תהליכי בשיפור המציע של ומומחיות ניסיון •

 והדרכה  הנחייה

מערכת מידע של הבעלים בתחום  :י המציע כגון"המופעלים עאמצעי מחשוב ותקשוב   •

 אתר אינטרנט של בית הספר ואתרים לצרכים לימודיים  ,הפדגוגי והמנהלי

 הבקשה מתקבלת.

 הבקשה מתקבלת. אינם רלוונטיים לניקוד האיכות במכרז זה   נבקש להסיר עמודים אלו הם 31-32  .76
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77.  36 

1.3 

להוסיף   זה   -יש  הארגונים  ובכלל  עם  שנקבעו  כפי  קיבוציים  והסדרים  קיבוציים  הסכמים 

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

 הבקשה מתקבלת.

78.  39 

5.2 

 לעיל.  2ראה תשובה   .שנים נוספות 5שנים ואת תקופת האופציה לעד  5 -נבקש לתקן את תקופת ההתקשרות ל

79.  40 

6.2 

 לעיל .  2ראה תשובה   ל "אותו כנ

80.  40 

6.4.6 

צדדי בכל מקרה של  -זה אינו מידתי ומאפשר את סיום ההסכם באופן חד 'מבוקש לבטל שכן סע

 .שלא טופל במועד שהיא קבעה ולשביעות רצונה ,של העיריה "חוסר שביעות רצון "

 . נדחית  הסעיף    הבקשה 

 יישאר על כנו.

81.  40 

9.1 

 לעיל .  59ראה תשובה   נספח אישור קיום ביטוחים לסקירה ואישור מוקדם של המציעיםמבוקש לצרף 

82.  40 

9.2 

. שכן המבנה בבעלות עירית טייבה  "ביטוחי מבנה"מבוקש למחוק את המילים   נדחית  הסעיף  הבקשה 

 יישאר על כנו.
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בעלות   כללי   .83 העברת  מנוהל  סעיפים  חסרים  ההסכם  במסמכי  כי  העבר .4/19נראה  ללא   ,מניסיון 

 :משרד החינוך את העברת הבעלות  סעיפים אלו לא יאשר

 תתחייב  ,כאמור  מכרז המפרסמת מקומית רשות - לנוהל 2.6 סעיף

 של  הקיום בעלויות השתתפותה את במכרז שתזכה  לבעלות להעביר 

 בבעלותה  דומים ספר בבתי השתתפותה בהיקפי ,החינוך מוסדות

 הרשות של מהשתתפותה  יפחתו שלא בסכומים ,מקרה ובכל

 בית להפעלת החיוניים הבסיסיים השירותים  במימון המקומית

 השלמת ( 1 :הבאים הנושאים על בדגש ,ידה על מופעל היה לו ,ספר

 השירותים ,המינהל עובדי עלות  של %100-ל נורמטיבית תקצוב

 ,וטכנולוגי עיוני סיוע ועובדי טכנאי ,שרתים ,מזכירים( והסיוע

 באחזקה השתתפות( 2 .)וסייעות וטכנולוגי עיוני  בחינוך לבורנטים

 משרד תקציבי של נורמטיבית השלמה תוך ,שירותים של שוטפת

 מדע וחומרי שוטפים חומרים ,שכפול  אגרות לרבות( החינוך

 מהעלות יפחת שלא בגובה  ומים חשמל תשלום( 3 .)וטכנולוגיה

 בהצמדה ,האחרונות השנים בשלוש אלה חשבונות של  הממוצעת

 בתי כגון היבטים בחשבון לקחת יש( הספר בבית התלמידים למספר

 משמעותי באופן לגדול צפוי בהם התלמידים שמספר ,בצמיחה ספר

 על להתבסס יש ,חדשים ספר בבתי מדובר כאשר .)הקרובות בשנים

 שעות במהלך דומה בהיקף ספר בתי של הוצאות על  המבוסס צפי

. מתקבלת  חוזר  הבקשה 

חל מהווה  בלתי  מנכ"ל  ק 

 . נפרד ממסמכי המכרז 
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 כדי הנדרשות ההוצאות לכל מענה ( 4 .הפורמאליות הלימודים

 הספר בית  לרישוי הנדרשים בסטנדרטים לעמוד תוכל שהבעלות

 מהותיים ליקויים תיקון( 5 .ובריאות בטיחות  להיבטי הנוגע בכל

 שגרת של תקין קיום מאפשרים שאינם ,בסביבתו או במבנה

 של הנוהל  פי על וזאת בדין כמתחייב פרטנית  הנגשה ( 6 .הלימודים

 .החינוך משרד

 של השוטפת התחזוקה עלות כי ,יובהר ספק הסר למען - 2.7 סעיף

 באחריות  נמצאת איננה  2.6 בסעיף מהכתוב חלק שאיננה המבנה

 על אחראית תהיה  הבעלות ,ועוד זאת .המקומית הרשות של  ישירה

 מאי כתוצאה או/ו במבנה סביר בלתי משימוש כתוצאה  שייגרם נזק

 ונדליזם כגון והמבנה הציוד על  שמירה
 את לתקצב אחראית הרשות כי ,יובהר ספק הסר למען 2.7 סעיף

 שכן ,שנתי -שש ספר בבית הביניים חטיבת עבור גם השתתפותה

 .בבעלותה היא הביניים חטיבת
 והחוזה ספר בית על בעלות להעברת המכרז במסגרת - 2.15 סעיף

 העברת של ההליכים  בדבר  הוראות לכלול  יש  ,מכוחו שייחתם

  ובכלל  הספר בית על הבעלות 

 החדשה הבעלות י "ע להעסקה ומנהלי פדגוגי אדם כוח  העברת  2.15.1

 משרד של הרישוי בנוהל להוראות ובהתאם דין לכל ובכפוף בהתאם

 בהסכם לכלול  שיש  הוראות  לעניין  ,לזמן מזמן  שיהיו  כפי  ,החינוך
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 האינטרנט באתר  נמצא החינוך משרד של רישוי נוהל .בעלות העברת

 /הרישוי אגף של

 אדם כוח של העסקה להמשיך מהבעלות תבקש שהרשות  ככל 2.15.2

 המכרז במסגרת תכלול היא ,מועד לאותו עד בעצמה שהעסיקה מנהלי

 בחשבון  לקחת עליה ,זה במקרה .זה בעניין מתאימות הוראות והחוזה

 את וכן  ,בכך הכרוך  כל על  ,הללו העובדים לגבי אחריותה  את

 כוח  של המעסיקה בהיותה ,רישיון קיבלה הבעלות כי לוודא אחריותה

 זאת אפשרות כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .במוסד המנהלי האדם

 ,ותיקים מנהליים בעובדים מדובר  כאשר ורק אך הרשות עבור קיימת 

 להעברתו עובר ,החינוך מוסד את ניהלה כאשר הרשות י"ע שהועסקו

 .לעיל לאמור ובכפוף החדשה הבעלות של לניהולה החינוך מוסד של

 של מנהליים עובדים או  ,חדשים עובדים לגבי יתאפשר לא  הדבר

 .החדשה הבעלות 

 ,הספר בית במבנה החדשה הבעלות של שימוש לעניין הסדרים 2.15.3

 ,ספק הסר למען  :המבנה השכרת או במבנה שימוש זכות מתן כגון

 השימוש  והעמדת במכרז נעשית חינוך מוסד על הבעלות שהעברת ככל

 לבצע צורך אין  ,במכרז הכלולה מההתקשרות חלק היא במבנה

 החינוך מוסד של המבנה  העמדת בגין הקצאה נוהל לכך  במקביל

 .במכרז הזוכה של לשימושו 



 עיריית טייבה                                                                                                                                بلدیة الطیبة      
  

 500227301מ.י                                                                                                                                                                 500227301ر.م             
  

 072-2563499, פקס  072-2563400, טלפון  40400, טייבה , מיקוד  1ת.ד  
www.taibeh.muni.il 

 

 __________________________חתימה וחותמת
 

 לשימושה הספר בית של המיטלטלין  העברת לעניין הסדרים  2.15.4

 המכרז במסמכי לכלול יש כי  ,יובהר זה בעניין :החדשה הבעלות של

 במהלך למוסד שיגיע ציוד  כל  זה ובכלל  מיטלטלין  שכל תנאי והחוזה

 ההתקשרות תקופת  בתום הספר בבית  יישארו  ,הבעלות י "ע ניהולו 

 שנרכש  ציוד כל כלול זו במסגרת  ,ספק הסר למען .לבעלות הרשות בין

 ,רשות כספי ,מדינה בכספי מדובר אם בין  ,שהוא כספי מקור מכל

 תשתיתי ציוד לרבות "רכוש" ,זה סעיף לעניין .ב"וכיוצ הבעלות כספי

 מחובר שאינו כזה והן למבנה המחובר הן ,תשתיתי שאינו וציוד

 לעניין  חריג .למבנה מחובר שאינו פרטנית להנגשה ציוד למעט ,למבנה

 הבעלות ידי על שיילקח ,בלבד תרומות מכספי  שנרכש רכוש הוא זה

 קבע  של בחיבור מחוברת אינה שהתרומה ובלבד ,עבודתה תופסק אם

 או/ו הספציפי הספר בית לתלמידי ניתנה ולא למקרקעין או למבנה

 שאיננה ,לבעלות בתרומה מדובר אם .הספציפית המקומית לרשות

 מעוניינות החדשה הבעלות או/ו  שהרשות ,כאמור "צבועה "ו מיועדת 

 .הצדדים בין הנושא יוסדר ,הספר בבית להשאיר

 בהתאם הספר בית את להפעיל  הזוכה של התחייבות. 2.15.5

 החינוך משרד של והפדגוגיות  המנהליות  ההנחיות ,דין כל להוראות

 ככל ,המכרז עורכת המקומית הרשות של המנהליות וההוראות

 שכן ,דין כל או/ו המשרד הנחיות את סותרות אינן הרשות שהנחיות

 .והדין המשרד הנחיות גוברות כזה במצב
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 דין לכל בהתאם לעובדיו שכר  לשלם הזוכה של התחייבות 2.15.6

 עם שנקבעו ,הרלוונטיים הקיבוציים להסכמים בהתאם זה ובכלל

 לנוסח ובהתאם החינוך  משרד להנחיות בהתאם ,היציגים הארגונים

 המוסד מנהל את למנות במכרז הזוכה של תחייבות2.15.7 .'א  בנספח

 בית לניהול  מועמד  המחייבים הסף  תנאי ( הכשירות  לכללי  בהתאם

 שהם וכפי  החינוך  משרד בהוראות כמתחייב  ,)יסודי-על ספר

 .דין כל להוראת בהתאם וכן ,החינוך משרד י"ע  לזמן מזמן מתעדכנים

 ועדת הרכב .מכרזי בהליך יהיה המוסד מנהל של הבחירה הליך

 הרלוונטי המחוז מנהל עם בתיאום ייקבע )המכרזים ועדת( הבחינה

 ,החינוך משרד מטעם נציגים שני  יכלול ההרכב .החינוך במשרד

 מובהר .החינוך במשרד הרלוונטי המחוז ת/מנהל ידי על  שימונו

 משרד י"ע לתפקיד ומתאים ראוי נמצא שלא מנהל ימונה לא כי ,בזאת

 החינוך 

 המועברים התקציבים בעניין להלן האמור יובהר  במכרז 2.15.8

 על להקפיד  המציע של ומפורשת כתובה התחייבות ותידרש לבעלות 

 אליו שיועברו התקציבים :להלן האמורות ההוראות של קיומן

 לטובת במלואם יושקעו המקומית מהרשות או  החינוך  ממשרד

 התקציבים את להקצות מתחייב  המציע כך .הספר בית  תלמידי 

 ,בלבד מוסד ולאותו לייעודם בהתאם החינוך משרד ידי  על  שתוקצבו

 לבעלות  יאפשר המשרד ,זאת עם .החינוך משרד להנחיות בהתאם
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 מתקציב %6 עד של בהיקף תקציבית גמישות באמצעות וזאת תקורה

 תיתן התקורה .החינוך משרד  להנחיות  בהתאם ,העליונה החטיבה

 בבית שונים  לצרכים מענה  תוך ,ופדגוגיות תפעוליות לסוגיות מענה 

 החלטת  פי על  הספר בית להפעלת  הקשורים לו מחוצה  או הספר

 תקורה גביית תתאפשר לא כי ,יובהר ספק  הסר  למען  .הבעלות

 הביניים חטיבת מתקציב ,החינוך מוסד בכל הורים מתשלומי

 הנוגע בכל ,כן כמו .הביניים חטיבת להפעלת הקשורות ומפעולות

 של ההפעלה בבסיס או התקן בבסיס שאינן תקציביות לתוספות

 אלא ,אלה מתקציבים  תקורה  גביית תתאפשר לא ,העליונה החטיבה

 ובהתאם הספציפית התוספת מתן במסגרת אישור לכך ניתן כן אם

 .שיינתן לאישור

 הורים תשלומי לגבות שלא  הזוכה של ספציפית  התחייבות 2.15.9

 ובהתאם החינוך משרד ידי על שנה מדי המאושרים לסכומים מעבר

 הדין ובהוראות החינוך משרד של ל"מנכ בחוזרי שנקבעו לעקרונות

 הו  לתשלומי ייעודי בנק חשבון  של ניהול לגבי

 הרשמה דרך בכל להגביל או למנוע שלא המציע של התחייבות 2.15.10

 לתמיכה הזכאים ילדים וכן  מוגבלות עם  ילדים של הספר לבית

–ח"תשמ ,מיוחד חינוך בחוק כמשמעותה השילוב תוכנית במסגרת

 .דין לכל בכפוף, 1988
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 פי על יינתנו הורים בתשלומי הנחות כי ,המציע  של התחייבות2.15.11

 של  ההנחות בוועדת  וכי החינוך משרד והנחיות ל "מנכ חוזרי הוראות 

  המקומית הרשות של נציג נוכח יהיה הספר  בית

 מטה לשירותי ביטוי לתת ניתן האיכות רכיבי במסגרת 2.15.12

 השתלמויות מערך ,תקשוב מערך כגון( הספר לבתי הבעלות שמציעה

 .הספציפי הספר בית של איכותו על בפועל משפיעים שהללו ככל ,)'וכו

 שהרשות איכות של נוספים בפרמטרים ביטוי  לידי לבוא יכולים אלה

 והשירותים התשומות  ,ספק הסר למען .להגדיר רשאית  המקומית

 כרכיב להיכלל יכולים אלא ,המחיר מהצעת חלק יהוו לא הללו

 הרשות של הדעת  לשיקול  בהתאם ,האיכות של בפרמטרים  משלים

 .זה בחוזר 16.4 בסעיף לאמור לב בשים והכל המקומית
 

  2.16 לסעיף  לבכם תשומת  את להסב מבקשים כללי   .84

 בחוזה וכן  מפעיל  גוף לבחירת מכרזים או/ו ספר בית  על בעלות להעברת מכרז במסגרת

  הספר בית של השוטף לניהול מנגנונים בדבר הוראות לכלול יש ,מכוחו שייחתם

 קביעת ,מנהל ועד הקמת כגון  ,הספר בית לניהול ביחס החלטות קבלת מנגנון לגבי  הוראות 

 מכריעות החלטות של הקבלה ואופן במסגרתו ההחלטות  קבלת מנגנון ,סמכויותיו ,הרכבו

 .המנהל הוועד במסגרת קולות שוויון של במקרה

י הרשות  "שיושקעו בבית הספר מדי שנה בתקופת ההתקשרות מכוח המכרז ע היקף המשאבים  

 .מעבר לתקציב של משרד החינוך ,הבעלות /המקומית והגורם המפעיל 

 לא רלוונטי. 
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הגדרה זו סותרת את החלק הניקוד בגין תקורה   .5%הסכם דמי הניהול קובע תקורה קבועה של   כללי   .85

 .נא הנחייתכם בעניין–משתנה בהתאם להצעות המציעים במכרז 

עד   סופר  בטעות  מדובר 

6% 

86.  4 

 נספח טכני 

אחריות המפעיל לשלמות  ) 4.6 'סע ,(חיוב המפעיל בתשלום חשמל ומים) 4.5 'תחזוקה ובפרט סע

האישורים   כל  ולקבלת  המבנים  בי ותקינות  להפעלת  המפעיל  ) 4.9 'סע ,(ס"הנדרשים  חיוב 

שוטפת תחזוקה  ואבטחה ,בעלויות  הניקיון) 4.10 'סע ,(שמירה  הוצאות  בכל  המפעיל   ,חיוב 

לא מפורטת בשום מקום התחייבות העיריה להשתתפות בהוצאות   – (חשמל ,תחזוקה ,טלפון

נבקש לקבל את התחייבות העיריה בהתאם    .ל"לחוזר מנכ 2.6 'הקיום של בית הספר כאמור בסע

 .לנוהל 2.6לסעיף  

לזוכה   תעביר  העירייה 

 את השתתפותה במכרז . 

87.  5 

 נספח טכני 

 נא – ל"מנכ לחוזר  2.6 'בסע כמפורט העיריה השתתפות לחובות אזכור אין – תקציב – 5 'סע

 לנוהל  בהתאם העירייה השתתפות תהיה מה הבהרתכם

מקומית  " כאמוררשות  מכרז  את  ,המפרסמת  במכרז  שתזכה  לבעלות  להעביר  תתחייב 

החינוך מוסדות  של  הקיום  בעלויות  דומים   ,השתתפותה  ספר  בבתי  השתתפותה  בהיקפי 

מקרה ובכל  במימון   ,בבעלותה  המקומית  הרשות  של  מהשתתפותה  יפחתו  שלא  בסכומים 

בדגש על הנושאים   ,ל ידהלו היה מופעל ע ,השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בית ספר

  השירותים והסיוע ,של עלות עובדי המינהל 100%-השלמת תקצוב נורמטיבית ל (1  :הבאים

וטכנולוגי ,שרתים ,מזכירים) עיוני  סיוע  ועובדי  וטכנולוגי   ,טכנאי  עיוני  בחינוך  לבורנטים 

שירותים (2 .(וסייעות של  שוטפת  באחזקה  ת ,השתתפות  של  נורמטיבית  השלמה  קציבי  תוך 

תשלום חשמל   (3 .(חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה ,לרבות אגרות שכפול)משרד החינוך  

 לעיל .  86ראה תשובה  



 עיריית טייבה                                                                                                                                بلدیة الطیبة      
  

 500227301מ.י                                                                                                                                                                 500227301ر.م             
  

 072-2563499, פקס  072-2563400, טלפון  40400, טייבה , מיקוד  1ת.ד  
www.taibeh.muni.il 

 

 __________________________חתימה וחותמת
 

 

 

בהצמדה  ,ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות

הספר   בבית  התלמידים  בצמיחה)למספר  ספר  בתי  כגון  היבטים  בחשבון  לקחת  שמספר   ,יש 

 ,כאשר מדובר בבתי ספר חדשים .(צפוי לגדול באופן משמעותי בשנים הקרובות  התלמידים בהם 

יש להתבסס על צפי המבוסס על הוצאות של בתי ספר בהיקף דומה במהלך שעות הלימודים  

בסטנדרטים   (4  .הפורמאליות לעמוד  תוכל  שהבעלות  כדי  הנדרשות  ההוצאות  לכל  מענה 

תיקון ליקויים מהותיים   (5 .בטי בטיחות ובריאותהנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להי

בסביבתו או  הלימודים ,במבנה  שגרת  של  תקין  קיום  מאפשרים  פרטנית   (6 .שאינם  הנגשה 

 ".כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוך


