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 הזמנה להציע הצעות

-'שנתי )כיתות ז 6מזמינה בזאת הצעות להפעלה ולאחזקת בית ספר מקיף צומח  "(העירייה)להלן: " עיריית טייבה

  .חשנות לימוד, החל משנת הלימודים תשע" 5י"ב(בתחומה, למשך 

 :כוללים םהשירותי

 :השירותים כוללים .1

החל י"ב(, -')כיתות ז צומח שנתי-שש מקיף ס"ביה הם שירותי הפעלת ,ותים הנדרשים במסגרת מכרז זההשיר

ואשר במסגרתם יתמנה וועד מנהל ותכונן פדגוגיה ראויה באמצעות משאבי  בעיר טייבה, "חתשע הלימודים שנתמ

של משרד הפנים בדבר נוהל לבחירת  2016/דצמברת חוזר מנכ"ל להנחיו בהתאם והכל ,לבית הספראנוש הולמים 

 .המכרז למסמכי א' כנספח ומסומן הטכני המצורף ולמפרט להסכםובהתאם  גורם מפעיל,

 :ההסכם תקופת .2

באופן  ח,)חמש( שנות לימוד, החל מתחילת שנת הלימודים תשע" 5תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה תהא למשך 

ל המשך ההתקשרות עם המפעיל וייבחן תפקודו של המפעיל, מבחינת ההישגים שנים תישק חמששלאחר 

הפדגוגיים, רמת השירות בפועל, חיבור לקהילה,  התאמת המגמות והשפעתן על מוטיבציה ללימודים, היותו של 

 המוסד אבן שואבת לסביבה ועוד. 

תן האופציה הינו בשיקול דעת בלבד. משנים  5ת נוספות ב לתקופהבנוסף, קיימת אופציה להארכת ההסכם 

 בלבד ובהתאם להוראות המכרז וההסכם. העירייה

 :הכוללת המכרז חוברת .3

 ;הצעות להציע הזמנה .3.1

 ;במכרז להשתתפות בנקאית ערבות נספח + מכרז נאית .3.2

 ;במכרז משתתף הצהרת .3.3

 סיוןני טבלת +  להצעה לצרף שיש המסמכים ופירוט הצהרה ובו המציע י"ע למילוי טופס - הצעה כתב .3.4

 של כמות תלמידים; דומה בהיקף בניהול בתי ספר תיכוניים עיוניים ברשויות מקומיות  המציע

 ;ונספחיו חוזה נוסח .3.5

 ;טכני מפרט .3.6

 ;ההצעה נספחי .3.7

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו 

 תנאי המכרז.כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מ
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 , הכוללים, בין היתר את התנאים המוקדמים להשתתפות ואת ההסכם ונספחיו, ניתן לרכושהמכרז מסמכיאת  .4

של  סך תמורת , 12:00 עד 10:00 בין__03/04/2017________, החל מיום העירייה  במשרדי

רה למציע, גם במקרה למען הסר ספק, עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום צו .  ₪______10,000___

 או ע"י ערכאה משפטית. העירייהשבו המכרז יבוטל על ידי 

 מפגש מציעים: .5

לשכת  ,העירייהבבניין  ויתקיים_____09:00__ בשעה_____18/04/2017_____ביום    ייערך מציעים מפגש

 פקס:  ;                    , טלפון: 1העירייה , רחוב העירראש 

 . בה, מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים תפסל הצעתומפגש המציעים הינו חו

 כתב ההצעה, את שתכלול ם,הצעת את לעירייה ולהחזיר ב"המצ החומר בכל היטב לעיין מתבקשים המציעים .6

 המוסמכיםהגורמים  ידי על וחתום מלא כשהכול ו וכל המסמכים הנדרשים,ב המפורטים המסמכים כלאת  וכן

 ל בעמוד המפרט הטכני המיוחד ובתוכניות.כול ,עמוד ועמוד בכל לחתום

 יצמח בית הספר לשכבת י'.  חכי, החל משנה"ל תשע"מובהר בזאת  .7

בקבלת אישור  תמותנשנתי -על המציעים לקחת בחשבון כי הצמחת החטיבה העליונה במסגרת בית הספר השש .8

 .הספר השש שנתי מטעם משרד החינוך הועדה לאישור בית

 המועד ודרך הגשת ההצעות .9

 מסירה ידנית בלבד,ב להגיש ישת, בצירוף כל מסמכי המכרז, האישורים והמסמכים הנלווים, ההצעו את .9.1

לתיבת  וכנסהמעטפה ת  בלבד.  __________ה עליה יהיה רשום מכרז פומבי מספר סגור הבמעטפ

צעות ה .באותו היום_______ מהשעה יאוחר ולא  _________ד ליום ע וזאת ,הנמצאת בעירייה המכרזים

המעטפה תוכנס אל תוך תיבת המכרזים לאחר הטבעת  .נהתקבלת לאזה  מועד לאחר ימסרנהת אשר

 או בכל דרך אחרת . בדואר ששוגרו הצעות יתקבלו לא מקרה בכל, תאריך ושעה. העירייהחותמת 

 .ההצעות להגשת האחרון מהמועד קלנדארית שנה היא בתוקפה כעומדת ההצעה תחשב בה התקופה .9.2

 האחרון להגשת המועד את לדחות כלשהי, בהנמקה צורך וללא הבלעדי שיקולה פיל ,רשאית העירייה .9.3

 לפני ( 1)עבודה יום לפחות המכרז, מסמכי את שרכש מי לכל כך על שהודיעה בלבדו ,למכרז ההצעות

  .ההצעות להגשת המקורי, ,האחרון המועד

 את לעצמה שומרת העירייהכן,  כמו  .כלשהי הצעה או ,ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .10

 שיינתנו על ידי הזוכה. השירותים היקף את להקטין או להגדיל הזכות

 מילוי אי. מובהר בזאת, כי המכרז מסמכי וביתר ,זה במסמך המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על .11

 ההצעה.  לפסילת לגרום עלול מהדרישות יותר אחת או

 :במכרז להשתתפות מקדמייםה ףהס תנאי להלן .12
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אם המציע הוא עמותה או  (ד'עמותה וכמלכ"ר, על פי חוק )חברה בע"מ, ישראלי רשום תאגיד  הינו המציע .12.1

 חל"צ )חברה לתועלת הציבור(, ניתן לו אישור ניהול תקין מהגורמים המוסמכים.    

בחטיבה העליונה בעלי רישיון  המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך .12.2

כדין במדינת ישראל, שבשניהם יחד התחנכו מידי שנת לימודים לפחות סך התלמידים שידוע במועד פרסום 

המכרז שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז. לחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות הלימודים 

ינת ישראל, שבו התחנכו בממוצע סך האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין במד

 תלמידים דומה לזה שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז.

הזוכה במכרז מתחייב בהצעתו להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד  .12.3

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

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

אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן(, על פי כל דין ובכלל  -מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר 

ם והנחיות משרד החינוך זה הסכמים קיבוציים ,הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגי

 .,התקפים והחלים ,וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן

 הצגת תעודת רישום, תקנון; .12.4

 ;להפעלת בי"ס מקיף החינוך ממשרד תקף הפעלה רישיוןהמציע הינו בעל  .12.5

 הצגת אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי חתימה בשם התאגיד; .12.6

 שור לצרכי ניכוי מס בתוקף;הצגת אישור שנתי מרשויות המס על ניהול ספרים ואי .12.7

  מסמכים חשבונאיים: .12.8

 דו"ח על פעילויות; .12.8.1

; הדו"חות לא יכללו הסתייגות 2015-2016  ות הכספיםלשנ / דו"חות כספייםמבוקריםמאזנים  .12.8.2

 ביחס ליכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה של המציע.

 חשבונות ניהול )אכיפת ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ,רשיםהנד האישורים כלמחזיק ב מציעה .12.9

 .1976 –ו "התשל (מס חובות ותשלום

( ההצעה" להבטחת "ערבות)להלן:  ₪____________ בגובה אוטונומית בנקאית ערבות הגיש המציע .12.10

  פן,אוב _________ליום  עד בה, הקבוע י"עפ  ,בתוקפה תעמוד אשר ",עיריית טייבה "      לפקודת

 .המכרז בתנאי האמורים ובנוסח בתנאים

כל הנתונים והפרטים  בהם שמולאו ולאחר במלואם ,המכרז בתנאי כמפורט המסמכים כל את הגיש המציע .12.11

 .בכל אחד מהעמודים במכרז כנדרש מוסמכת בחתימה ונחתמו הנדרשים
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 המקדמיים כנדרש םבתנאי עמידתו להוכחת הנדרשים המסמכים או/ו האישורים כל את לצרף המציע על .12.12

 .רלוונטיות והמלצות אישורים כולל בעבר שביצע, שירותיםהניסיון וה רשימת לרבות  ,לעיל

 שאלות הבהרה .13

. __________בשעה ___________ניתן להפנות באמצעות דוא"ל __________ עד ליום שאלות הבהרה בכתב 

 .את חוברת המכרז עד יומיים לפני מועד הגשה לכל מי שרכששאלות שיופנו לאחר מכן לא יענו. התשובות יופצו 

 :כללי .14

של הקודם  האת ניסיונ ,לעניין שקלול ציונו של מציע ,הזכות להביא בחשבון את לעצמה שומרת העירייה .14.1

 לשלילה.  וביןלחיוב בין  ,עמו העירייה

 חוק יעל  פ הנדרשים וההיתרים האישורים כל בקבלת מותנה עבודה התחלת צו מתן, כי בזאת מודגש .14.2

 .ויידרשו במידה ,המוסמכות מהרשויות

שהוציא משרד הפנים לעניין מכרזי בעלות על מוסדות חינוך  2016/דצמברמכרז זה נבנה בהתייחס לחוזר מנכ"ל  .15

תנהג בהתאם אליו, בין היתר, בכל הנוגע לאופן בחינת  והעירייה והוא הולם את כל דרישות הנוהל שפורטו.

 ז.ההצעות ובחירת הזוכה במכר

 

 רב, בכבוד

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור

 ראש העיר

 



 

7 

 

 עיריית טייבה

 _____18/2017_______מס'  פומבי מכרז

 המכרז תנאי

 כללי .1

 : (מסמכי המכרז" " :כוללים )להלן אשר המכרז במסמכי לאמור מוחלט באופן כפופות למכרז ההצעות

 .במכרז להשתתף הזמנה .1.1

 .במכרז משתתף הצהרת .1.2

 .(להצעה שתצורף במכרז להשתתפות בנקאית בותנוסח ער + הז מסמךז )המכר תנאי .1.3

 ניסיון טבלת+  להצעה לצרף שיש המסמכים ופירוט הצהרה ובו ,המציע י"ע למילוי טופס - הצעה כתב .1.4

 .דומה ובהיקף יםדומ בשירותים המציע

 .נספחיו על ,החוזה נוסח .1.5

 .טכני מפרט .1.6

 ואשר להגשת ההצעות האחרון המועד לפני ודהעב ימי 2 לפחות ,המשתתפים לידי שהגיע נוסף מסמך כל .1.7

  .המכרז ממסמכי חלק מהווה הוא כי במפורש בו נאמר

 שצוינו  במסמכים המפורטים וההנחיות הסבריםה ,ניותהת ,התנאים כל כי בזאת, מובהר ספק הסר למען

 .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק מהווים המכרז"  כ"מסמכי

 :במכרז תלהשתתפו מקדמייםה הסף תנאי להלן .2

 :הבאים הסף תנאי כל על שעונה מי כל במכרז להשתתף רשאי

 

; אם המציע הוא עמותה (ד'עמותה וכמלכ"ר, על פי חוק ) חברה בע"מ, ישראלי רשום תאגיד  הינו המציע .2.1

 או חל"צ )חברה לתועלת הציבור(, ניתן לו אישור ניהול תקין מהגורמים המוסמכים.

 הצגת תעודת רישום, תקנון; .2.2

 ;להפעלת בי"ס מקיף החינוך ממשרד תקף הפעלה רישיוןע הינו בעל המצי .2.3

 הצגת אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי חתימה בשם התאגיד; .2.4

 הצגת אישור שנתי מרשויות המס על ניהול ספרים ואישור לצרכי ניכוי מס בתוקף; .2.5
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נה בעלי רישיון המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה העליו .2.6

כדין במדינת ישראל, שבשניהם יחד התחנכו מידי שנת לימודים לפחות סך התלמידים שידוע במועד פרסום 

המכרז שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז. לחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות הלימודים 

ו התחנכו בממוצע סך האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שב

 תלמידים דומה לזה שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז.

הזוכה במכרז מתחייב בהצעתו להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד  .2.7

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

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

אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן(, על פי כל דין ובכלל  -מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר 

ד החינוך זה הסכמים קיבוציים ,הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משר

 .,התקפים והחלים ,וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן

 

  מסמכים חשבונאיים: .2.8

 דו"ח על פעילויות; .2.8.1

; הדו"חות לא יכללו הסתייגות 2015-2014  ות הכספיםלשנ /דו"חות כספייםמבוקריםמאזנים  .2.8.2

 ציע.ביחס ליכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה של המ

 חשבונות ניהול )אכיפת ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ,הנדרשים האישורים כלמחזיק ב מציעה .2.9

 .1976 –ו "התשל (מס חובות ותשלום

( ההצעה" להבטחת "ערבות)להלן:  ₪__________ בגובה אוטונומית בנקאית ערבות הגיש המציע .2.10

  אופן,, ב___________ליום  עד בה, הקבוע י"עפ  ,בתוקפה תעמוד אשר ",עיריית טייבה "      לפקודת

 .המכרז בתנאי האמורים ובנוסח בתנאים

כל הנתונים והפרטים  בהם שמולאו ולאחר במלואם ,המכרז בתנאי כמפורט המסמכים כל את הגיש המציע .2.11

 .בכל אחד מהעמודים במכרז כנדרש מוסמכת בחתימה ונחתמו הנדרשים

 המקדמיים כנדרש בתנאים עמידתו להוכחת הנדרשים מסמכיםה או/ו האישורים כל את לצרף המציע על .2.12

 .רלוונטיות והמלצות אישורים כולל בעבר שביצע, שירותיםהניסיון וה רשימת לרבות  ,לעיל

 המציע רכש את מסמכי המכרז והציג קבלה/עותק קבלה. .2.13

 :והבהרות שאלות .3
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בשעה  ____________ליום  עד  ל _______________שאלות הבהרה בכתב ניתן להפנות באמצעות דוא"

. שאלות שיופנו לאחר מכן לא יענו. התשובות יופצו לכל מי שרכש את חוברת המכרז עד יומיים ____________

 לפני מועד הגשה.

 ההצעה: הגשת

 הנדרשים הפרטים כל בדיו כחולה בהם מולאו כאשר ,בלבד המקוריים בטפסים להגיש יש ההצעה את .3.1

 כתיבת או ברורים לא פרטים מילוי  ,הפרטים כל מילוי אי  ,ההצעה גוףב מהכלל. מחיקות ללא יוצא

 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים - בעיפרון ממנה או חלק ההצעה

 .במכרז יםהנדרש מהשירותים לחלק רק בהצעתם להתייחס רשאים לא המציעים .3.2

 אחר בכל אופן או ילווא במכתב ובין המסמכים בגוף בין  ,המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל .3.3

  .ההצעה לפסילת לגרום עלולים ,המכרז במסמכי כאמור שלא

 עניין המדויק של למובנו בקשר ספק או ,המכרז במסמכי התאמה אי או שגיאה ,סתירה המציע מצא .3.4

 .ההצעות האחרון להגשת המועד לפני עבודה ימי 3 פחותל תב,, בכלעירייה כך על להודיע עליו ,כלשהו

 מי כל :במכרז, קרי המשתתפים לכל כך על תודיע ר, כאמו פגם קיים אמנם כי תמצא יהוהעירי במידה

 .להגשת ההצעות האחרון המועד לפני עבודה ימי 2 לפחות  ,המכרז מסמכי את שרכש

 בו מקום שנרשם בכל  להצעתו, שצירף החתימה מורשי אישור פי על מלאה בחתימה ,לחתום המציע על .3.5

ללא  המכרז ממסמכי דף כל בתחתית וכןאו "חתימת המפעיל"  הזוכה" ת"חתימ או המציע" "חתימת

שתי  שנדרשות היכן אחת חתימה כגון:, בלבד חלקית חתימה של קיומה או חתימה העדר .הכלל מן יוצא

 .לפסילת ההצעה לגרום עלולה  ,מהם חלק או המכרז מסמכי על  ',וכו ברורה חותמת העדר  ,חתימות

 - לעיל בכלליות האמור לפגוע ומבלי ,למכרז ההצעה בהגשת ,עקיף או ישיר באופן ,הכרוכות העלויות כל .3.6

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

 ספק הסר למען .בלבד המציע על יחולוהכלל,  מן יוצא ללא אחרת עלות או הוצאה וכל בנקאית ערבות

 את לבצע שלא תחליט העירייה או/ו סיבה שהיא מכל המכרז יבוטל בו במקרה גם יכ, בזה מובהר

 מסמכי רכישת בגין כלשהן הוצאות או עלויות זכאי להחזר המציע יהיה לא ,מהן חלק כל או השירותים

 .במכרז השתתפותו בגין או/ו המכרז

המציע או שליח מטעמו, עד  על המציע להגיש את הצעתו, במעטפה סגורה, במסירה ידנית בלבד, על ידי .3.7

. כל בלשכת גזבר העירייה  1 העירייה, ברחוב העירייה, בבניין __________בשעה ____________ ליום 

 " בלבד._________" מכרז פומבי מס' מסמכי המכרז יוכנסו לתוך המעטפה עליה רשום 

 ושעה. , תאריך העירייההמעטפה תוכנס אל תוך תיבת המכרזים לאחר הטבעת חותמת 
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 למועד מעבר הצעה כל תתקבל לא וכןאו בכל דרך אחרת  בדואר ששוגרו הצעות יתקבלו לא מקרה בכל

 .ההצעות האחרון להגשת

 המכרז מסמכי את כניסלה יש ,מקרה בכל. לשתי מעטפות םלפצל יש ,רבה המסמכים וכמות במקרה .3.8

 .המציע י"ע מלאים וחתומים הם כאשר במלואם

 האחרון להגשת המועד את לדחות כלשהי, בהנמקה צורך וללא הבלעדי יקולהש פיל ,רשאית העירייה .3.9

 לפני( 1) עבודה יום  לפחות המכרז, מסמכי את שרכש מי לכל כך על שהודיעה בלבדו ,למכרז ההצעות

  .ההצעות להגשת המקורי, ,האחרון המועד

 .להגשת ההצעות האחרון מהמועד קלנדארית שנה היא בתוקפה כעומדת ההצעה תחשב בה התקופה .3.10

 נדרש: שצירופם מסמכים .4

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

בדיו כחולה  בהם ולאחר שמולאו המקוריים הטפסים גבי על להלן, מפורטים שהם כפי ,המכרז מסמכי כל .4.1

 הטכני המפרט זה ובכלל כנדרש תבחתימה מוסמכ ושנחתמו מהכלל, יוצא ללא הנדרשים, הפרטים כל

 .והתוכניות המיוחד

. המציע יפרט בכתב, הכיצד בכוונתו מקיפיםלניהול בתי"ס  על המציע לפרט בכתב את משנתו החינוכית .4.2

להגשים את משנתו זו בהפעלת ביה"ס המקיף נשוא המכרז. המציע יתייחס גם להיבטים הבאים: פעילות 

 ערכי והעשרה שבכוונת המציע לכלול בתוכנית הלימודים.פדגוגיה, הישגים לימודיים, חינוך 

שומרת לעצמה את הזכות להכתיב למפעיל שייבחר מטרות ודגשים נוספים, מעבר לאלה  העירייהיובהר, כי  .4.3

 שפרט המציע עצמו בהצעתו.

(, "ערבות להבטחת ההצעה")להלן:  ₪ _________המציע הגיש ערבות בנקאית אוטונומית בגובה  .4.4

, באופן, בתנאים ובנוסח האמורים __________, אשר תעמוד בתוקפה עד ליום ריית טייבהלפקודת עי

, ללא צורך העירייהיום נוספים, בהתאם להודעת  90בתנאי המכרז. הערבות תהיה ניתנת להארכה למשך 

 בהסכמת הערב ובהתאם. 

 .להבטחת ההצעה""ערבות נוסח הערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, והמסומן כנספח 

 

 על המשתתפים במכרז לצרף את המסמכים הבאים: .4.5

 . חוק בישראל פי על תאגיד/ עמותה / מלכ"ר רישום תעודת .4.5.1

 .2017לשנת  רשומה עמותה הוא המציע אם, העמותות מרשם תקין ניהול אישור .4.5.2
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 .התאגיד בשם החתימה רשימ בדבר ד"עו/ ח"רו אישור הצגת .4.5.3

 .בתוקף מס ניכוי לצרכי ואישור ספרים ניהול על המס מרשויות שנתי אישור הצגת .4.5.4

 .2016-2015ודוח פעילות   לשנים מבוקרים כספיים דוחות הצגת -מסמכי חשבונאיים  .4.5.5

 בהתאם לתנאי הסף ואמת המידה. החינוך ממשרד פיםתק פעלהנות הרישיוצילום  .4.5.6

  .החברות מרשם עדכנית מידע תמציתחברות יגישו  .4.5.7

 .הביצוע לטיב התייחסות ובהן לעיל כמפורט השירותים תא המזמינים מהגורמים המלצות .4.6

גופים  עסקאות חוק לפי מינימום שכר ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר חתומה התחייבות .4.7

 -ו"התשל( כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

 . הסף בתנאי עמידתו הוכחת רךלצו "ג" כנספח ב"המצ בנוסח ,1976

חוק למניעת העסקה של עברייני מין להצהרה בדבר התחייבות המציע לבדוק ולא להעסיק עובדים בהתאם  .4.8

 .הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך "ד" כנספח ב"המצ בנוסח 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

 מכרז לפי התחייבויותיו כל על ירייההע כלפי האחראי הוא המציע. השירותים את ישירות לבצע המציע על .4.9

 אותו לבדוק הרשות לנציג ירשה המציע. במכרז הזכייה בעקבות הרשות עם ההסכם על החותם והוא זה

 תקופת במהלך המציע על שיחול לזה עליו זהה פיקוח בעתיד ירשה וכן המציע של ההצעה הערכת לצורך

 .לרשות המציע בין ההסכם פי על ההסכם

צווי , העבודה  מחוקי כמתחייב עובדיו לכל האחרונה בשנה בקביעות שילם המציע כי המציע הצהרת .4.10

 לא מקרה ובכל, עליו שחלים במידה,  עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה

, ההתקשרות תקופת כל במהלך ל"כנ וישלם כנדרש סוציאליים  ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות

 . הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך" ה"  כנספח ב"המצ בנוסח

 מס חובות ותשלום  חשבונות ניהול ציבוריים )אכיפת גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל .4.11

 (.1976 – ו"התשל

 כנספח ב"המצ בנוסח,  הכלל מן יוצא ללא שבמפרט, הדרישות בכל לעמוד המציע התחייבות המעגן מסמך .4.12

 . הסף בתנאי דתועמי הוכחת לצורך "ה"

 בנוסח, מורשות מחשב בתוכנות ורק אך שימוש ובו מתחייב המציע לעשות דין, תצהיר מאושר על ידי עורך .4.13

 .  הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך "ו" כנספח ב"המצ

הזכייה, בנוסח  הודעת לאחר לרשות יומצא בחוזה כנדרש ביטוחים קיום בדבר הביטוח מחברת אישור .4.14

 . המציע מתבקש לאשר את קבלת תוכנו בחתימתו בלבד. "כנספח "זהמצ"ב 

   להגשת האחרון למועד עד המאוחר לכל תשלום, המכרז מסמכי עבור תשלום בדבר קבלה .4.15

 .להעברה ניתנת אינה הקבלה כי יודגש, הצעות
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 בנספח "ח".דוח פעילות כספית כמופיע  .4.16

 ח "ח" )יוגש במעטפה נפרדת(.השקעה כספית של הבעלות ממקורות פרטיים חיצוניים כמופע בנספ .4.17

 והפרטים הנדרשים הנתונים כל בהם שמולאו ולאחר במלואם ,המכרז בתנאי כמפורט המסמכים כל .4.18

 יש להגיש את החוזה ונספחיו כשהם חתומים כדין. .כנדרש מוסמכת בחתימה ונחתמו

 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים  ל,"הנ המסמכים כל צירוף אי כי  בזה, מובהר ספק הסר למען

 המעטפות: פתיחת .5

כשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים במועד מעטפות המכרז, תימסר הודעה לכל רעל מועד פתיחת 

 פתיחת ההצעות. 

 

 

 

 :בהתאם לחוזר המנכ"ל מדדים ופרמטרים לציון האיכות

 רכיבמשקל פירוט/  משקל קבוצת רכיבים 

ת נוספות של הבעלוהשקעות  10 .הצעת מחיר

 .חיצוניים ממקורות פרטיים

 ("ח" )נספח

 לפני שנות ניסיון. 5 ניסיון הבעלות.

 

 נקודות. 2שנות ניסיון = ציון  3-5

 נקודות. 4שנות ניסיון = ציון  6-9

 5= ציון  יותרשנות ניסיון ו 10

 נקודות.

 נקודות. 2מוסדות = ציון  2-10 לפי היקף מוסדות.  5

 ות.נקוד 4מוסדות = ציון  11-19

 נקודות.  5= ציון  ויותר 20

 

  5 עדיפות למוסד ללא כוונת רווח

רכיבי איכות על בסיס התמונה  4 אחוז זכאות לבגרות.

החינוכית בהתאם להנחיות משרד 

 החינוך. 
 3 אחוז מצטיינים.

 5 יח"ל מתמטיקה. 5אחוז 

 5 יח"ל אנגלית. 5אחוז 
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 7 אחזקת תלמידים)מניעת נשירה(.

 3 בחינות.טוהר 

אזרחי ומעורבות -שירות לאומי

 חברתית.

3 

מקצועיות ואפקטיביות בתחום 

אקלים בתי הספר וערכים 

 חינוכיים. 

חברתית למעורבות עידוד  .1 25

 נקודות.  7 -ואזרחית

קידום סובלנות כלפי האחר  .2

 נקודות 7 –

קרבה ואכפתיות בין מורים  .3

  נקודות.  8-לתלמידים

צגת הנתונים הנתונים יתקבלו עפ"י ה

מ"התמונה החינוכית" עבור שני בתי ספר 

דומים בחטיבה העליונה )שני בתי ספר 

עד  55%בעלי זכאות לבגרות בממוצע 

, וממוצע מספר התלמידים בבית 70%

 .  תלמידים 500הספר  לפחות 

 

שיקול דעת של הרשות המקומית 

 בהתאם לחוזר המנכ"ל.

המציע מפעיל תכניות  - נקודות  4 10

ינוכיות ויש לו מנגנון לליווי ח

  .תלמידים מתקשים

אמצעי מחשוב ותקשוב  - נקודות  3

ידי המציע, כגון:  המופעלים על

הבעלות בתחום  מערכת מידע של

הפדגוגי והמנהלי, אתרי אינטרנט 

של הבעלות, אתרי אינטרנט בית 

ספריים, אתרים לצרכים 

 לימודיים.

פיתוח ויישום דרכי  -נקודות  3 

ה ,למידה והערכה חדשניות הורא

 ע"י המציע.

 ראיון. 10 
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 :המציע ראיון .5.1.1

 התרשמות לאחר יינתן הראיון ציון. העיריה לראיון, הפדגוגי מנהלו, המציע את תזמן העירייה

 ובהצעה השונים היבטיו על המכרז בביצוע לעמוד המציעים מיכולת בראיונות העירייה נציגי

, יכולת ההפעלה המיידית  הספר בית לניהול הקשורות את הנקודות  יכלול הראיון.  הגישו אותה

 . תלמידיו בקרב והישגיות מצוינות להשיג של המוסד, היכולות

 

 :קודם ניסיון .5.1.2

 .ולרע לטוב המציע עם שלה קודם בניסיון תתחשב העירייה .5.1.2.1

למען הסר ספק יובהר, כי  הניסיון הקודם של המציע יהיה רק ביחס לגוף המגיש  .5.1.2.2

  הצעה בלבד ולא לאשכול חברות.את ה

 

 :וממליצים המלצות .5.1.3

, הפדגוגי מנהלו ,המציע של לממליצים לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית תהיה העירייה

 השירות אודות פרטים קבלת לשם, ממנו שירותים שקיבלו אחרים לגורמים וכן ,כולם או חלקם

 .ממנו רצונם ושביעות שקיבלו

 :מינימלי ניקוד .5.1.4

הניקוד  כ"מסה %80 של מינימלי י למעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ניקודתנא

 .(%07 -מתוך  %80 היינו) דלעיל איכות המידה באמת

 :תקורת ניהול .6

תקורת הניהול קבועה מראש, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם הניהול המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 

)לא כולל תקציבי  החינוך ממשרד לביה"ס המגיעות וההקצבות מ(”)השכלהלימוד  משכר 6% על זה. ותעמוד

. מובהר בזאת, כי המציע יתחייב, כי תקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ומהרשות המקומית יושקעו פיתוח(

 בבית ספר במלואם. 

 

 : ההתקשרות תקופת

כה על ההסכם המצאת ערבויות המכרז חתימת הזו הליכי גמר עם מיד  הזוכה ידי על שרות מתן תחילת .6.1

 ח.כנדרש וקבלת צו התחלת עבודה ותחילת שנה"ל תשע"
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, חתקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה תהא למשך חמש שנות לימוד החל מתחילת שנת הלימודים תשע" .6.2

ת שיעור שנים ייבחן תיפקודו של המפעיל, מבחינת שיפור ההישגים הפדגוגיים והעלא ארבעכאשר לאחר 

 ות בבית הספר ביחס לממוצע העירוני בשנה שקדמה לשנה הנבחרת.הזכאים לבגר

. מתן האופציה הינו בשיקול בלבדשנים  חמשת לתקופה נוספות בבנוסף, קיימת אופציה להארכת ההסכם 

 בלבד. העירייהדעת 

בכל שנה בה נדרש חידוש הסכם זה על הארכת ההסכם  ________תודיע למפעיל בכתב ועד ליום  העירייה

ן האופציה. האופציה תנתן רק בכפוף לעמידתו של המפעיל בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה והביא ומת

 לשיפור ההשגים הלימודיים בביה"ס ולשביעות הרצון של הציבור מהשירות הניתן במוסד. 

  : שונות הוראות .7

 . למכרז כלשהו זוכה לבחור שלא להחליט הזכות את לעצמה שומרת העירייה .7.1

 אישור הליכי אם אך. מסוימת תקופה תוך זוכה ולקבוע המכרז הליכי את לסיים מתחייבת אל העירייה .7.2

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

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

 כישת מסמכי המכרז ו/או כל הוצאה אחרת אשר הוציא בקשר עם המכרז. בגין ר

 את לחלט העירייה רשאית, האמורה התקופה לפני הצעה בוטלה, זה מכרז במפרט מהאמור לגרוע מבלי .7.3

, המכרזים ועדת ר"ליו בכתב לעירייה תועבר ההצעה ביטול על ההודעה. להצעתו המציע שצרף הערבות

 עיריית טייבה.

 60 בתוקפן תעמודנה המפסידות ההצעות, לעירייה המוקנית זכות או סעד ומכל לעיל מהאמור רועלג מבלי .7.4

 את יפר או מהצעתו בו יחזור הזוכה המציע שבו למקרה וזאת, המכרז הליכי סיום לאחר נוספים יום

 ייההעיר תהיה אלה מעין בנסיבות. הזוכה-המציע עם הזכייה תמומש שלא מקרה בכל או עימו ההתקשרות

 . במכרז כזוכה בטיבה השנייה ההצעה בעל על להכריז הבלעדי דעתה שיקול פי-על( חייבת לא אך) רשאית

 לסעיף מפורטת התייחסות בחוסר הלוקה או, סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה .7.5

 .כדבעי ההצעה הערכת מונע העירייה שלדעת המכרז מסעיפי

, להצעתם הבהרות לקבל בכדי כולם המציעים אל וההערכה הבדיקה במהלך נותלפ הזכות נשמרת לעירייה .7.6

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

 .מתאים לא מציע אף כי לעירייה נראה אם ים/זוכה לקבוע לא רשאית העירייה .7.7

 מנימוקים העירייה רשאית, פסוקה והלכה דין כל הוראות, זה מכרז מפרט מהוראות לגרוע ומבלי בנוסף .7.8

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

 .זה מכרז של תכליתו ואת הציבור טובת את  המרבי באופן
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 חולטו ואשר לא  ,במכרז זכו שלא מציעים י"ע בעירייה שהופקדו במכרז להשתתפות בנקאיות ערבויות .7.9

 6 -מ  יאוחר מקרה, לא ובכל  הזוכה, עם החוזה חתימת לאחר סמוך מציעים לאותם יוחזרו ,כאמור

 .למכרז ההצעות להגשת האחרון מהמועד חודשים

 הזכות לעצמה את ושומרת ,שהיא הצעה כל או ,ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה העירייה .7.10

 מוותרים בהנמקה, והמציעים צורך וללא, הבלעדי שיקולה פי על,  השירותים היקף את ללהגדי או קטיןלה

 .זה בעניין תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מראש ומנועים

איסור זה הינו  .כלשהו  'ג לצד המכרז פי-על חובותיו או את זכויותיו להסב רשאי יהא לא במכרז הזוכה .7.11

 מוחלט. 

 .דין כל פי על העירייה מזכויות לגרוע כדי המכרז בסעיפי אין .7.12

 המצורף והחוזה המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה ההצעה הגשת .8

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

 

 סכםהתחייבויות המציע לאחר קבלת ההודעה על זכייתו במכרז והחתימה על הה .9

 את ערבות לעירייה להמציא מחויב ) להלן: "הזוכה" (במכרז  הזוכה כהצעה תיבחר שהצעתו המציע .9.1

 העירייה מכן תחזיר לאחר  ימים ממועד חתימתו על ההסכם או במעמד חתימת ההסכם. 14תוך  הביצוע

 במכרז. להשתתפות ידו כערבות על שהופקדה הבנקאית הערבות את לזוכה

 לפי כלשהי מהתחייבויותיו התחייבות אחר מילא לא או/ו בחלקה, או במלואה  ו,מהצעת הזוכה בו חזר .9.2

 מנוע יהיה והזוכה להבטחת ההצעה הבנקאית הערבות את לחלטרשאית  העירייה תהיה – המכרז תנאי

 מוסכם פיצוי יהווה  ,כאמור שימומש הערבות מלוא סכום. זה בעניין תביעה או/ו טענה כל מלהעלות

 נזקיהן את להוכיח יצטרכו שאלו מבלי מטעמה למי או/ו לעירייהשיגרמו  הנזקים בגין מראש ומוערך

 מטעמה למי או/ו לעירייה המגיע הנכון הפיצויים סכום הוא זה סכום כי מצהיר ומסכים והמציע ,כאמור

 .העומדות התרופות מיתר לגרוע מבלי וזאת לעיל כאמור המציע הפרת התחייבות בגין

 חייבת אך לא – העירייה רשאית  בו, המפורטות הנסיבות בהתקיים הרי  לעיל, 10.2 יףבסע האמור אף על .9.3

 את בו שהוסיפה מיד לאחר תקף כחוזה הצעתו במסגרת הזוכה י"ע חתום שהוגש החוזה את לראות -

 או החוזה של אכיפתו לשם דין פי כל ועל החוזה פי על לרשותה העומדים הצעדים בכל ולנקוט חתימתה

 .דין כל פי על או/ו פי החוזה על לו זכאית שהיא אחר סעד או/ו תרופה כל גתהש לשם
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 לא     ,לעירייהימציא  הזוכה המציע  ההצעה, להבטחת הערבות תוקף תום לפני חוזה ייחתם ולא היה .9.4

 חתומה  ל,"הנ הנקוב בערבות הסך על הזוכה של המחאה  הערבות, תוקף תום לפני ימים -7 מ יאוחר

  .הערבות ההצעה במקום להבטחת ערובה תשמש ההמחאה .פירעון תאריך וללא כדין

 .לזוכה תוחזר  פקיעתה, עם  הערבות,

 הנספחים כולל המצורף בנוסח הרשות לבין הזוכה בין - הסכם על לחתום יידרש במכרז שיזכה המציע .9.5

 .המכרז בטפסי המופיעים

-על שצורפה הערבות את לחלט רשאיתהרשות  תהיה כזה במקרה. להפרתו שקולה ההסכם על חתימה אי .9.6

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

 . זו מהפרה כתוצאה לו שנגרם נזק כל בגין

החוזה או אי המצאת האישורים הדרושים לקיום החוזה  על לחתום הזוכה המציע התייצבות אי של במקרה .9.7

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

 נספחיו על זה מפרט הוראות וכל לעיל האמור הכלל יחול כזה במקרה. במכרז כזוכה אחר במציע ולבחור

 . החלופי הזוכה על

 בתור הבא במציע לבחור המכרזים ועדת רשאית החוזה על מלחתום נמנע החלופי הזוכה שגם במקרה .9.8

 . לעיל המפורטים בתנאים, אחריו

 להסכם: המכרז בין היררכיה .10

 את לראות יש. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, זה מכרז למפרט המצורף ההסכם .10.1

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

בנסיבות . הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה החוזה נוסח ןלבי המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .10.2

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

 .במכרז הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב

 ביצוע ערבות .11

 המציע הצעת, זה מכרז מפרט פי-על הזוכה התחייבויות ומילוי ההסכם לפי העירייה זכויות להבטחת .11.1

 הזוכה של אוטונומית בנקאית ערבות חשבונו על הזוכה ימציא ההסכם חתימת במועד, ההסכם והוראות

 .המכרז למסמכי 2 ב כנספח המצורף הנוסח פי על.  ₪ __________ של בגובה, הרשות לפקודת

   . זה מכרז למסמכי המצורף, וכההז עם שייחתם בחוזה מעוגנים הביצוע ערבות בדבר נוספים פרטים .11.2

 

_______________ 
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 עיריית טייבה
 ______18/2017_____' מס פומבי מכרז

 
 במכרז משתתף הצהרת

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

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

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

 .השירותים ביצוע על להשפיע העשויים

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

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

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

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

 הגמור רצונה לשביעותהנדרשים  השירותים את לבצע עצמי על ת/מקבל והנני כרז,במסמכי המ לאמור בכפוף

 העירייה. של

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

 בתנאי ת/עומד יאיננ כי אם יתברר ולרבות  מהכלל, יוצא ללא המכרז במסמכי המופיעים התנאים כל אחר אמלא

 לכל השירותים את למסור זכאית ותהיה התחייבות כלפי או/ו אחריות מכל פטורה העירייה תהיה  למכרז, הסף

צורך  כל מבלי  מראש, ומוערך מוסכם פיצוי לעירייה לשלם ת/מתחייב אני  כזה, במקרה  כן, כמור. אח מציע

 בעירייהשהפקדתי  הבנקאית בערבות הנקוב לסכום השווה בסך וזאת ,העירייה מצד נזק גובה או נזק בהוכחת

 חלוט ע"י הפיצוי המוסכם את לגבות זכאית תהיה והעירייה המוסכם"(  "הפיצוי)להלן:  זו הצעתי להבטחת

 .זה תביעה בעניין או/ו טענה כל על מראש ת/מוותר ואני אחרת בדרך או/ו הבנקאית הערבות

 לב ובשים  לי, ידוע וכן למכרז הצעות להגשת האחרון המועד את דחותל רשאית העירייה כי היתר, בין  לי, ידוע .5

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

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

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

 "הערבות)להלן:  המכרז לעיל בתנאי הנקוב בסכום  ,העירייה לפקודת כערובה  אוטונומית, בנקאית ערבות

 בו מהיום דהעבו ימי 7 בתוך הערבות הבנקאית את לי תשיב העירייה  תתקבל, זו והצעתי במידה הבנקאית"(. 

  .בחוזה ובשיעור הנקובים בנוסח החוזה לביצוע בנקאית הערבות את אפקיד

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

נקאית שצירף , כאמור, תחולט הערבות הבהעירייההזוכה. לא האריך המציע את תוקף הערבות בהתאם לדרישת 

 המציע להצעתו. 

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

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

 במקום ישמשו  כאמור, וראההפרת הה או מילוי אי עצם או בהצעה הנקוב המועד חלוף ועצם זו הצעתי מהוראות

 .ועניין דבר לכל ל"כנ התראה

 :כדלקמן ומתחייבים מצהירים מטה החתומים אנו  תאגיד, ידי על מוגשת וההצעה במידה .9
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 ;השותפות או בהסכם/ו ובתקנותיו התאגיד בתזכיר הקבועות והסמכויות המטרות בגדר היא זו הצעה כי .9.1

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

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

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

 לנכונות בכפוף בהצעה, הנקוטה היחיד ןלשו וכי  חוזה המכרז, ועל זו הצעה על לחתום מאתנו המונעים

 ;לתאגיד מתייחסת הצהרותינו,

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

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

 לקיום  ולחוד, ביחד  כלפיה, אישי מחויבים באופן אותנו לראות - חייבת לא אך - העירייה יתרשא

 .בהצעה הכלולות ההתחייבויות

 :החתום על באתי ולראיה,

 :המציע:_____________________________ תאריך:________________________              חתימת

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

 מיקוד:___________________ כתובת:______________________________________________ 

 פקסימיליה:______________________________ טלפון:________________________

 :חתימות

 ________________ חתימה:________________. שם:______________________ ת.ז.:_______1

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

 ________ חתימה:________________. שם:______________________ ת.ז.:_______________3

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

 ידי עורך דין-אימות חתימה על

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ו בפני מר/גב'/ה"ה 
ים ____________,  ת.ז. _____________; ___________________ ת.ז. ____________________, המורש

בהתאם למסמכי התאגיד/העמותה ותקנונו/ה, לחתום ולהתחייב בשם התאגיד/העמותה להגיש הצעה במכרז להפעלת 
 , לכל דבר ועניין. בעיר טייבה שנתי  6בי"ס מקיף צומח 

 
 חתימת עורך הדין     ______________
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 בעיר טייבה שנתי-שש בחירת גורם מפעיל מקיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 יע, שם מלא של המצ

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת
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 עיריית טייבהלכב': 

 ;.נ.ג.א

 שירותים לביצוע הצעה :הנדון

 

 :המציע

 המציע הגוף על פרטים .1

 

 המציע  שם .א

 

  (עמותה, שותפות ,חברה) המזהה' המס .ב

 

 (  עמותה, שותפות ,חברה) התאגדות סוג .ג

  

 התאגדות תאריך .ד

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

 

 

 

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

 

 

 

 הכללי המנהל שם .ז
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 זה למכרז הקשר איש שם .ח

 

 (מיקוד כולל) המציע מען .ט

 

 

  טלפונים .י

  פקסימיליה.        יא

 אלקטרוני דואר .יב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע של החותם בשם המציעשם מלא  תאריך
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 האחרונות השנים 5- בעל יסודי    ס"ביה הפעלת שירותי במתן קודם ניסיון בדבר רשימה

דרכי התקשרות עם 

 הממליץ

 שם איש קשר

 וטלפון של המציע

 ת הפעלהתחיל

 משנה...

 מס ישוב ומוסד

    

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

7 

    

 

8 

    

 

9 

    

 

10 

    

 

11 
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 ניתן לשכפל דף זה להצגת עוד מוסדות בהתאם לנתוני המציע.  בכתב המלצות לצרף ניתן    :ותהער

 ד חינוכי של המציע תפגום בהערכת ההצעה כולה ועלולה להביא לפסילתה. אי הצגת מוס                            

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

 

 

 ________________ :ם/________________תפקיד :ים/חותם ______________שם :וחותמת חתימה
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 פקידים במטה הגורם המציע:טבלת בעלי ת

 שם ומשפחה תפקיד תקציר קורות חיים

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

 המפורטים.  בנתונים התומכים קרות חיים לצרף יש

 . ל"הנ הנתונים ומהימנות נכונות מאשר הנני

 

 ________________ :ם/________________תפקיד :ים/חותם ______________שם :וחותמת חתימה
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 קבלת תנאי המכרז

 __________________ פ:.ח/.ז.ת    ___________________________ המשפטי (: הגוף )שם מ"הח אני  .1

   ________________ מיקוד: _______________________________________________ כתובת:

  ___________________________פקס :_________________________________ טלפון :

 הידע בעל במלואם ושאני  ובנספחיו, בחוזה זה ובכלל  המכרז, מסמכי בכל האמור את והבנתי שקראתי בזה מאשר

 .ונספחיו בחוזה כאמור ידכם על כנדרש ל"הנ העבודה בביצוע והניסיון

 

 בכל או העבודה מיידית, /ביצועהשירות במתן ולהתחיל  במלואם, ונספחיו החוזה פרטי כל את לבצע מתחייב אני.  2

 התשלום תמורת  בחוזה, בתנאים המפורטים בנתינתו ולהמשיך  ידכם, על שייקבע כפי ,זה תאריך אחרי אחר יום

 .ההצעה להגשת האחרון מהמועד קלנדארית שנה בתוקפה עומדת והיא לביטול ניתנת אינה זו הצעתי .ידנו על המוצע

 ,לעירייה מתחייב להמציא הנני  ההצעה, להבטחת הערבות תוקף תום לפני חוזה ירייההע לבין ביני ייחתם ולא היה  .3

 חתומה  ל,"הנ בערבות הסך הנקוב על שלנו החברה של המחאה  הערבות, תוקף תום לפני ימים 7 -מ יאוחר לא

 רבות,הע .ההצעה להבטחת הערבות הצעתנו במקום להבטחת כערובה תשמש ההמחאה .פירעון תאריך וללא כדין

 .ידכם על לנו תוחזר פקיעתה, עם

 ימים 7 , בתוךהעירייה דרישות פי על ושלם מלא כשהוא  ,לעירייה נספחיו על החוזה את להחזיר מתחייבים הננו  .4

  .לחתימתנו החוזה מוכנות בדבר הודעה קבלת מרגע

_______                            __________________________________________________________ 

 וחותמת חתימה                                                                                                    תאריך                
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 חוזה הפעלה

 והסכם דמי ניהול
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 חוזה

 2017בטייבה ביום_____________ שנת  ונחתם שנערך

 - בין -

 ת טייבהעיריי

 מטעמה החתימה מורשי ידי על

 "(העירייה)להלן: " 

 - לבין -

 ,________________ פ.ז. /ח.ת ,________________

 ,________________ מרחוב

 ________________ מטעמה לחתום ים/המורשה ידי על

 _____________, ת.ז._______ .1

 _____________, ת.ז._______ .2

 

 "(מפעיל) להלן: "ה

 

החל  , 448134__________אלנגאח , סמל מוסד     ס"ביהניהול ותיפעול  להעביר את  מעוניינת והעירייה  ל:הואי

 שהעירייהחיצוני, תוך מפעיל  לידי (  "השירותים")להלן:  העיר טייבה בתחומי "חתשע הלימודים שנתמ

 ;שומרת לעצמה זכות התערבות בעניינים מסוימים כמפורט בהסכם זה

חלקן וכן את זכות השימוש במבני בית הספר  או השירותים ביצוע את מפעילל למסור מסכימה והעירייה  :והואיל

 יעמוד זהש ובלבד' הצורך ולפי לעת מעת מפעילל שיוצאו בהזמנות העבודה יפורטו שאלו כפי ו,לצורך ניהול

 ;המכרז כמפורט במסמכי התחייבויותיו בכל

 הכישורים, בעל הידע, הוא כי בהצהירו ,םחלק או םכול השירותים, את עבורה לבצע לעירייה הציע מפעילוה  והואיל:

 הסכימה והעירייה  לביצוע השירותים, דין כל פי על הנדרשים והרישיונות האמצעים ,הניסיון היכולת,

 ;חוזה זה להוראות ובכפוף בהתאםמפעיל ל השירותים את למסור

 י"שפורסם ע__18/2017____' מס במכרז הזוכה כהצעה נבחרה השירותים לביצוע מפעילה של והצעתו  :והואיל

 . "המכרז"()להלן:  העירייה

ומעמדם  משרד החינוךמורי חטיבת הביניים ימשיכו להיות מועסקים באותה מתכונת הקיימת כיום על ידי   :והואיל

 וריהם.ישונה מבחינת המפעיל. לא תהיה למפעיל השפעה או סמכות בנוגע להעסקתם או לפיט  לא 
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 (המכרז" "מסמכיזה )להלן:  חוזה וביניהם המכרז מסמכי כל על לחתום מפעילה נדרש ,המכרז ובמסגרת  :והואיל

 ;מהם כמתחייב הנדרש כל ואת השירותים את לבצע התחייב ובמסגרתם

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה ,הוצהר לפיכך

 

 :ונספחים מבוא .1

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

 :מהחוזה נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .1.2

 .ניהול דמי הסכם .1.2.1

 .לחוזה א נספחכ מסומן - טכני מפרט .1.2.2

 .לחוזה   2 'ב נספחכ ןמסומ - החוזה ביצוע ערבות נספח .1.2.3

 נספח קיום ביטוח. .1.2.4

 .זה לחוזה  'א בנספח בעשנק למפרט בהתאם השירותים את לבצע מתחייב מפעילה .1.3

 ולא להם תוקף יהיה לא זה חוזה לחתימת מעבר  הצדדים, שבין קודם חוזה או/ו הסכמה או/ו הבנה כל .1.4

 .זה הוראות חוזה הסותר תוקף יהיה

 מונחים: .2

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

 .זה א' להסכם נספח הטכני, המפרט להוראות בהתאם ימונה אשר עדהו     - המנהל" "הועד

 עיריית טייבה   - "מזמין"או  "העירייה"

 .ממנו חלק כל או החוזה לצורך ידו על בכתב המורשה אדם כל לרבות  "העירייה ראש"או  "המנהל"

 :להלן המפורטים המסמכים וכל אלו"(, )להלן:" תנאים זה חוזה תנאי     - "החוזה"

  .לחוזה הנספחים א.     

 .המכרז ב. מסמכי 

 , או מועד אחר שייקבע ע"י משרד01/9/2017 חיום תחילת שנה"ל תשע"  -"היום הקובע"

 החינוך.

 הפועל משנה ספק כל לרבות המוסמכים, רשיוומ מפעילה של נציגיו  :לרבות   - "מפעיל"ה

 .מהן חלק כל או השירותים בביצוע או בשבילו בשמו
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 של ביצועו עם בקשר המנהל ידי על שייקבע כפי ,העירייה של המורשה נציגה    - ח""המפק

 .זה חוזה

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

 .זה לחוזה 'א

 ותים עלהשיר יבוצעו מעליהם או תחתיהם  דרכם,  בהם, אשר  המקרקעין,  -השירותים"  ביצוע "מקום

 .זה חוזה פי

 ואם במפורש אם  ,מפעילה של בהצעתו הנקוב זה בחוזה שנקבע סכום כל  - הערבויות" "סכומי

 או כולן  החוזה, הוראות לקיום עירבון לצורך  מסוים, אחוז י קביעת"ע

  .מפעילה י"ע מקצתן

 פקודת .האוצר רדבמש הכללי החשב י"ע פעם מדי שיפורסם בשיעור הריבית  - הכללי" החשב "ריבית

 כחיקוק החוזה את רואים הפרשנות לצורך .החוזה על תחול הפרשנות

 .בפקודה האמורה כמשמעותו

 :מפעילה הצהרות .3

 קרא נספחיו, כי כל על החוזה של המסמכים כל את העירייה מן לידיו קיבל כי ,בזאת מצהיר מפעילה .3.1

 השירותים לצורך ביצוע הנדרש והמידע ההסברים כל את העירייה מן קיבל וכי תוכנם את והבין אותם

 .החוזה פי על התחייבויותיו כלל ומילוי

 כאילו וכן דרכי הגישה את  השירותים, מתן מקום את ,הצעתו הגשת דק, לפניב כאילו מפעיל,ה את רואים .3.2

 .השירותים על ביצוע להשפיע העלולות האפשרויות לגבי הידיעות כל את השיג

 לשם ביצוע הדרוש והציוד  הניסיון, הידע, בעל  ומיומן, מקצועי אדם חכ ברשותו כי ,מצהיר מפעילה .3.3

 והוא זה פי חוזה על התחייבויותיו את לבצע וכישורים כושר ובעל מסוגל הוא וכי במלואם השירותים

 העירייה. של המלא רצונה לשביעות כאמור לבצעם מתחייב

 הוא מתחייב וכי ,לו בהיר זה חוזה לפי עלביצו ממנו יםהנדרש השירותים היקף כי מפעיל,ה מצהיר כן .3.4

 העירייה. רצון ולשביעות והיעילות הקפדנות במרב לבצעם

 פי על ,הרישיונות הנדרשים או/ו ההיתרים או/ו האישורים כל בידיו כי ,בזאת ומתחייב מצהיר מפעילה .3.5

 פי על בויותיוהתחיי לביצוע ,של המכרז הסף לתנאי בהתאם או/ו הביטוח לדרישות בהתאם או/ו דין כל

 .מכן לאחר חודשים שלושה ובמשך חוזה זה תקופת כל במשך בתוקף יישארו הם וכי  זה, חוזה

 וכל יתר השירותים של ואיכותם לטיבם שהאחריות עליו ומוסכם לו ידוע כי ,בזאת מצהיר מפעילה .3.6

 .בלבד עליו חלות זה חוזה פי על התחייבויותיו
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 כדי לשחררו פיו על שתינתן הודעה בכל או זה בחוזה האמור בכל ןשאי לו ידוע כי ת,בזא מצהיר מפעילה .3.7

 חובה תשלומי  היטל אגרה,  מס, לשלם הצורך מן או רשות או היתר  רישיון, כל לקבל צורך או חובה מכל

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

 :מפעילה התחייבויות .4

המפעיל מתחייב בזה להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך, כמפורט בחוק  .4.1

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

ולבצע עבור העירייה את   ךד חינווהתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוס

השירותים לשביעות רצונה,  בהתאם להוראות, התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים 

אף עדכונו כפי שיעשה מזמן  -תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר )לעניין שכר  במפרט ועל פי כל דין.

קיבוציים ,הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים לזמן(, על פי כל דין ובכלל זה הסכמים 

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

הזוכה  מתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל דין ,ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך  .4.2

ומית עורכת המכרז ,ככל שהנחיות הרשות אינן סותרות את הנחיות המשרד וההוראות המנהליות של הרשות המק

 או כל דין ,שכן במצב כזה  גוברות הנחיות המשרד והדין .1ו

 ביעילות, בנאמנות, ,גבוהה מקצועית ברמה  ,הקפדנות במרב השירותים את לבצע מתחייב מפעילה .4.3

 .המקצוע כללי מיטב לפי ובמומחיות, בדייקנות

 .שירותים םלביצוע אות ומנוסים מוכשרים יהיו אשר עובדיו ידי על יבוצעו השירותים כי יבמתחי מפעילה .4.4

 ובפיקוחו מטעמו השירותים מבצעי ידי על ידו באופן אישי ו/אועל  יבוצעו השירותים כי מתחייב, מפעילה .4.5

שנכללו  ןבי  זה, חוזה פי על מפעילה של התחייבויותיו כל אחר ימלאו השירותים וכי מבצעי, האישי

 השקעת מרב תוך  ובמומחיות, בנאמנות במקצוע, ומקובלים שנהוגים ובין מכללא ובין במפורש

 .לביצוען הנדרש הידע כל ניצול ותוך והכישרונות הכישורים המאמצים,

 לפי ,העירייהישיבות  בכל ולהשתתף מטעמה מי או העירייה עם פעולה לשתף בזאת מתחייב מפעילה .4.6

 .הצורך ידתובמ העירייה דרישת

 לעירייהלדווח  וכן השירותים בביצוע ההתקדמות על מטעמה מי או/ו לעירייה לדווח מתחייב מפעילה .4.7

 לו היוודע עם השירותים מיד ביצוע בנושא בפועל שאירעה או צפויה התפתחות כל על מטעמה מי או/ו

 .עליה

  ,ס"הפעלת ביה לשם הרלוונטיים הגופים כל מאת הנדרשים האישורים כל את לקבל מתחייב מפעילה .4.8

 ככל לקבלת האישורים מפעילה בידי לסייע מתחייבת . העירייהידו על ההפעלה לתחילת קודם עוד

 .בידה שהדברים
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 על או כספיות/ו חוקיות התחייבויות בהטלת הכרוכות החלטות כל יקבל לא כי בזאת מתחייב מפעילה .4.9

 העירייה. של הסכמתה את , ובכתב מראש לכך, יקבל כן אם אלא ,העירייה

 

 וביטולו: ההסכם תקופת .5

, או מועד אחר ("חהקרובה )תשע ל"לשנה 17.2009.01ביום  תחל זה הסכם י"עפ ס"ביה הפעלת כי מוסכם .5.1

 על ידי משרד החינוך, לפי המועד המוקדם ביניהם. חשיקבע לתחילת שנת הלימודים תשע"

 ח,לימוד החל מתחילת שנת הלימודים תשע"תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה תהא למשך חמש שנות  .5.2

שנים תישקל המשך ההתקשרות בהסכם זה, וייבחן תיפקודו של המפעיל מבחינת שיפור  ארבעכאשר לאחר 

 ההישגים הפדגוגיים והעלאת שיעור הזכאים לבגרות בבית הספר.

יוענקו למפעיל שנים( ש 10)וסה"כ  שנים  5ת הארכת ההסכם לתקופה נוספות בבנוסף, קיימת אופציה ל

ובחתימה על נספח הארכת ההסכם, בהתאם להוראות המכרז  העירייהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 וההסכם

בכל שנה בה נדרש חידוש ההסכם זה, על החלטתה לגבי  30/4תודיע למפעיל בכתב, ועד ליום  העירייה

עיל בכל התחייבויותיו על פי הארכת ההסכם ומתן האופציה. האופציה תנתן רק בכפוף לעמידתו של המפ

 הסכם זה והביא לשיפור ההשגים הלימודיים בביה"ס. 

 בכלאו הסתדרות המורים  המורים ארגון ובין הצדדים בין קיבוצי הסכם על בחתימה מותנה זה הסכם .5.3

 .ס"בביה המורים העסקת הקשור לתנאי

 הודעה עת וללא בכל סיום דילי זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאית העירייה כי ,עוד מוסכם .5.4

 :הבאים מהמקרים אחד בכל מוקדמת,

 נתקבלה החלטה על פירוק המפעיל ו/או צו כינוס נכסים; .5.4.1

בית המשפט צווה על פרוק המפעיל או ניתנה התראת פירוק ע"י בית המשפט, ואלו לא בוטלו תוך  .5.4.2

 יום, מיום מתן ההתראה; 30

 יום מיום המינוי; 30בוטל בתוך מונה למפעיל מפרק או מפרק זמני והמנוי לא  .5.4.3

 יום מיום מתן ההכרזה. 30המפעיל הוכרז כמוגבל בנסיבות מחמירות וההגבלה לא בוטלה בתוך  .5.4.4

 המפעיל הפר את החוזה הפרה יסודית.  .5.4.5

, ולא נקט באמצעים לתיקון הליקויים העירייההמפעיל אינו מבצע את החוזה לשביעות רצונה של  .5.4.6

 העירייהלו מכתב דרישה, בדואר רשום או במסירה אישית, מטעם  יום מהמועד בו הומצא 30תוך 

 לתיקון הליקויים.  
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במידה שבתום שלוש שנים של הפעלת בית הספר ע"י המפעיל יתברר, כי המפעיל לא הביא  .5.4.7

לשיפורים משמעותיים בהישגים הפדגוגיים של בית הספר, או כי חלה נסיגה בהישגים אלה, 

 ת ההסכם.רשאית לבטל א העירייהתהיה 

 :הגיע הסכם זה לכלל סיום, יפעלו הצדדים כדלהלן .6

, ו/או אשר נרכשו ו/או נבנו זה הסכם כריתת ערב"ס ביה של אינטגרלי חלק היו אשר ניידי דלא נכסי כל .6.1

המלא  הינם ויוותרו קניינה ו/או המפעיל ו/או צד ג', העירייהבאמצעות  במהלך ביצועו של הסכם זה,

 .בהם, ואין ולא היה למפעיל זכויות קניין העירייה של חלטוהמו והבלבדיוהבלעדי 

–הזוכה מתחייב כי מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך  יישאר בבית הספר בתום תקופת  .6.2

ניהולו ע"י הבעלות ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל 

שהוא כספי הבעלות וכיוצ"ב.  חריג לעניין זה הינו –בר בכספי מדינה, כספי רשות, מקור כספי  בין אם מדו

רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד אשר יילקח על ידי הבעלות אם תופסק העבודה שלה, ובלבד שהתרומה 

או לרשות המקומית הספציפית. ככל שמדובר בתרומה לבעלות, 1לא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו

או הבעלות החדשה מעוניינת להשאיר בבית הספר, הנושא 1נה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהרשות ושאינ

 יוסדר בין הצדדים.

יהא המפעיל החדש אחראי להשלים גירעונות אלו ממקורותיו,  היה ויצטברו גירעונות בתקציב ביה"ס, .6.3

, מתקציב ביה"ס לאחר כיסוי אם יצטברו ויהא רשאי לעשות לצורך זה שימוש בעודפים אשר יצטברו בידיו,

 גירעונות. אם יוותרו עודפים בכלל, יושקעו העודפים בביה"ס.

 ללא היתר העסקה: איסור העסקת עובדים .7

 ביטוח .8

מבלי לפגוע באחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  מתחייב המפעיל עם החתימה על הסכם  .8.1

וח הרשומות להלן ולאישור קיום ביטוח המצ"ב כנספח זה, לערוך ולקיים ביטוח בהתאם לדרישות הביט

 להסכם זה. 

 ביטוחי וכן בית הספר ורכוש תכולה  מבנה, ביטוחי :הבאים בביטוחים ס"בביה פעילותו את יבטח מפעילה .8.2

בפוליסות  .' למסמכי המכרזזבהתאם לנדרש בנספח בתאונות אישיות, תלמידים  וביטוחי בדיםועג',  צד

למשך  )"באחריות צולבת"( העירייהולטובת  מפעילהביטוח יהיה לטובת ה יריית טייבהעהנ"ל יצויין שם 

 .העירייהההסכם ללא אפשרות לשיבוב כלפי כל תקופת 

 ביטוח  למקרה ולתקופה, דולר מיליון 2 של מסך יפחת שלא ג'  צד ביטוחן:  כדלקמ יהיה הביטוחים גובה .8.3

 ולתקופת לאירוע דולר מיליון-5 ו לתובע דולר מיליון -1.5 מ יפחת שלא אחריות בגבול מעבידים חבות

 העירייה. של יועץ הביטוח להחלטת בהתאם יקבעו וגובהם הביטוחים יתר  .הביטוח
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ימים לפני קבלת החזקה  21יום ממועד החתימה על הסכם זה או עד  30תוך  תוך לעירייה ימציא מפעילה .8.4

 הפוליסה העתק את זה, הסכם פ הוראות"ע  ,חרבמקום ביצוע השירותים  על ידי המפעיל לפי המאו

 .זה בהסכם הכיסוי הקשורים וסכומי הביטוחי הכיסוי סעיפי את הכוללת

 .בלבד שהם עובדיו ס"ביה עובדי לגבי מעבידים ביטוח יבצע מפעילה - מעבידים ביטוח לעניין כי יובהר, .8.5

 יועץ הביטוח ידי על שיידרשו כפי  שלו, הביטוח מסמכי את העירייה של הביטוח ליועץ יעביר מפעילה .8.6

 .אישורם לשם

 תישארנה בתוקפן כאמור הביטוח שפוליסות לכך מפעילה מתחייב לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .8.7

 חברת ידי על לעירייהובכתב  מראש כך על הודעה ניתנה אם אלא  תבוטלנה, ולא החוזה תקופת כל במשך

 .הביטוח

הביטוחים הנערכים עפ"י החוזה כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם  הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל .8.8

 לשם שמירה ומימוש כל הזכויות בהתאם לחוזי ביטוח. העירייה

במידה והקבלן לא התקשר בחוזה ביטוח כמתחייב או שלא קיים במלואן את כל דרישות חוזה הביטוח אז  .8.9

ת דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות תהיה רשאית להתקשר בחוזה ביטוח מתאימים ולשלם א העירייה

 לכך וזאת לאחר שניתנה לקבלן התראה על כך .

 כאמור בפסקה לעיל כל ההוצאות יחולו על הקבלן והן יקוזזו מכל סכום אשר יגיע לקבלן  העירייהעשתה  .8.10

 אחריות כלשהי. העירייהאין בהוראות הנ"ל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ואחריותו ואין להטיל על  .8.11

 ורישוי: ספיםכ .9

 המפרט להסכם זה, בהתאם ס"ביה של והארגונית הכספית המערכת את ינהל מפעילה כי  בזה, מוסכם .9.1

 .זה להסכם 'א נספח הטכני,

 התקציב בסיס הצעת תהווה  המנהל, הועד לאישור התקציב הצעת הובאה לא כלשהי מסיבה אם .9.2

 .הבאה הלימודים לשנת להיערכות

 ושירותים שירותים פדגוגיים אדם, כח ניהול בגין עלויות סעיף יכלול התקציב כי  ,הצדדים בין בזה מובהר .9.3

 את יחייב מפעילה .מפעילידי ה על המנוהלים הספר בבתי כמקובל ,מפעילה ידי על שיסופקו כלליים,

 .זה לעניין ס"ביה תקציב

ת החינוך, תתחייב להעביר לבעלות שתזכה במכרז את השתתפותה בעלויו, מקומית המפרסמתהרשות ה .9.4

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

המקומית במימון השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בית ספר, לו היה מופעל על ידה, ובכלל זה 
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טיחות ,רישוי השלמת תקצוב נורמטיבית למאה אחוז של עלות עובדי המינהל, סיוע, אחזקה , סייעות, ב

 והוצאות אחרות.

הזוכה מתחייב כי התקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך או מהרשות המקומית יושקעו במלואם לטובת  .9.5

, הזוכה מתחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו 6%קידום תלמידי בית הספר למעט תקורה קבועה בסך 

 בהתאם להנחיות משרד החינוך .על ידי משרד  החינוך בהתאם לייעודן ולאותו מוסד בלבד, 

הזוכה מתחייב לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך  .9.6

ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק 

 ייעודי לתשלומי הורים.

בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזוכה מתחייב שלא למנוע או להגביל  .9.7

 , בכפוף לכל דין.1988-הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב   ,כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח

הזוכה מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי  .9.8

 ית הספר יהיה נוכח נציג של הרשות המקומית.בוועדת ההנחות של ב

 החוזה לקיום ערבות .10

ימים ממועד החתימה  7תוך  ,לעירייה מפעילה ימציא זה, לחוזה בהתאם מפעילה חיובי מילוי להבטחת .10.1

  של בגובה דרישה, עם פירעון בת ",  עיריית טייבהלפקודת " אוטונומית בנקאית ערבות ,על הסכם זה

 ___________.ליום  עד תוקפה אשר ( ₪ ילים:ובמ) ₪_____________

תחליט להאריך את תקופת ההסכם, בהתאם לתקופת האופציה, מתחייב המפעיל  והעירייהויובהר, כי היה 

 ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בהתאם. לעירייהלהמציא 

 .חוזה" "ערבות -ב'  כנספח והמסומן זה למסמך המצורף הנוסח לפי יהא ערבות נוסח .10.2

 מידע רכותמע .11

 בו, הקיימים ושימוש בחומרים שקיים(, , )ככלמפעילה של הבית לאתר חופשית גישה הספר ביתל יספק מפעילה

 ביקור כרטיס שיהווה הספר, עבור בית ספרי ביתאינטרנט  אתר יקים מפעילה כן, כמו  .הפדגוגית לפעולתו בכפוף

  .המנהל הועד ידי על ויאושר מקובלים סטנדרטיםיבנה ב ספרי הביתהאינטרנט  אתר הספר. לבית כניסה ושער

 ביקורת .12

 אחר בקורת וכל גוףמפעיל ה מבקר  ,משרד החינוך מבקר  המקומית, הרשות מבקר של לביקורת יעמוד ס"ביה

 .מפעילוה המקומית הרשות כפופים לו

 ההסכם סיום .13

 : כדלהלן הצדדים ינהגו , 6 בסעיף לאמור בהתאם ההסכם של סיומו עם
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 .במכרז העירייהאו כל מפעיל אחר שיבחר על ידי  העירייה של ולתפעולה לניהולה יועבר ס"ביה .13.1

 לעירייה.מפעיל טרם העברת הניהול חזרה ה י"ע יפוטרו ס"ביה במסגרת המועסקים מפעילה עובדי כל .13.2

 ההסכם, בתום ינהגו הצדדים כיצד יקבע הצוות .להסכם הצדדים של שווה בהרכב משותף צוות מיד יוקם .13.3

 .זה הסכם פי תנאי על הוגן לסיום פעולה בשיתוף יפעלו הצדדים שרכא

 המגיעה אחרת וכל זכות  פיטורין, פיצויי השלמת  חופשה, יתרות לגבי הצדדים בין התחשבנות תיערך .13.4

. המפעיל מתחייב לכסות את כל חובותיו לעובדים ו/או לספקים ההסכם סיום ליום עד  חוק, י"עפ לעובדים

 העירייה ."ס לניהול בטרם החזרת ביה

 הועדה מ והחזרי"בקג המעביד( העובדים )חלק לזכות שיעמדו הסכומים ינוכו הפיצויים מסכומי .13.5

 "ס.ביה תקציב מתוך תשולם היתרה .הפריטטית

 התקופה או סיום ההסכם תקופת סיום לרבות שהיא, סיבה מכל מפעיל,ה ידי על המבנים פינוי בעת .13.6

 שהוא סביר בלאי למעט אותם במצב שקיבל לעירייה המבנים את בלהשי מפעילה מתחייב  ,המוארכת

 .במבנים שימוש של תוצאה

 מעביד עובד יחסי שלילת .14

 אין וכי ובלתי תלוי עצמאי מפעילכ פועל הוא זה חוזה פי על העירייה עם בהתקשרותו כי מצהיר, מפעילה .14.1

 וכל ,ומעביד עובד יחסי העירייה לבין מטעמו מי בין או/ו בינו ליצור כדי מתנאיו בתנאי או זה בחוזה

 ויחשבו יהיו זה חוזה פי על ויתר התחייבויותיו השירותים בביצוע מפעילה מטעם שיועסקו העובדים

 .בלבד כעובדיו

 מי או/עובדיו ו של העסקתם עם בקשר והמסים, ההוצאות  התשלומים, בכל ישא כי מתחייב מפעילה .14.2

 או/ו מלווה או/ו או היטל/ו מס וכל בריאות מס  לאומי, וחביט הכנסה, מס  עבודה, שכר לרבות מטעמו,

 להורות או/ו לפקח לרבות לעירייה חוזה זה פי על הניתנת זכות בכל לראות אין .אחר סוציאלי תשלום כל

 .במלואן זה חוזה ביצוע הוראות להבטחת אמצעי אלא מטעמו לעובדים או/ו לו

 של עובד הנו מפעילה של מטעמו מי או/ו עובד כי  ת דין,בי או/ו משפט בית יקבע שהיא, סיבה ומכל היה .14.3

 עם מייד  ,העירייה את ולשפות לפצות מפעילה מתחייב אז כי ובין בנפרד, מפעילה עם ביחד בין ,העירייה

 בקשר גוף או/ו אדם לכל לשלם תידרש שהעירייה הכלל, מן יוצא ללא סכום, על כל  הראשונה, דרישתה

 "ל.לנ הקשורות המשפטיות ההוצאות לכ לרבות קביעה כזו, עם

 מפעילה אחריות .15

 נזק אחר, לכל או ממון לנזק בין  רכוש,ל נזק ביןו גוףל נזק בין  שהוא, נזק לכל אחראי יהא מפעילה .15.1

 אם בין  ידו, נגרם על אם בין – מפעילה מצד מחדל או ממעשה כתוצאה  עובד, לכל או/ו לעירייה שייגרם
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 הקשור או הנובע ובין בעקיפין, במישרין בין – למרותו הנתון כל או/ו שלוחיו או/ו עובדיו ידי על נגרם

 לשלם העירייה שתחויב סכום כל על העירייהאת  לפצות  מתחייב, הוא וכן זה, חוזה נשוא העבודה לבצוע

הודיעה לו מראש על קיומה של תביעה או פניה לדרישת  שהעירייהלעיל ובלבד  המפורטים לנזקים בקשר

 .דבר קיומה לעירייהי כל שהיא מיד עם היוודע פיצו

 ידי על מפעילפיהם ל על שתינתן הנחיה או בהוראה או  זה, בחוזה האמור דבר בכל אין  ספק, הסר למען .15.2

 כאמור,  הוצאות, או/ו נזק או/הפסד ו או/ו פגיעה או/ו אבדן לכל אחריות העירייה על להטיל כדי  ,העירייה

 או מעובדיו עובד של  ,מפעילה של מחדל ממעשה או כתוצאה שהוא שלישי צד ללכ או/ו לעירייה שייגרמו

 ה.ז בחוזה השירותים המפורטות ביצוע עם בקשר או  מטעמו, מי

 או/ו העירייהתאלץ  או/ו אבדן  הפסד,  נזק, כלשהו אחר לאדם או/ו מטעמה למי או/ו לעירייה ייגרמו אם .15.3

 ד"עו טרחת שכר לעיל, לרבות האמורות העילות בגין םכלשה הוצאות או/ו פיצויים לשלם מטעמה מי

 בזאת מתחייבוהכל כתוצאה ממחדלו הישיר של המפעיל,  כלשהם הליכים עם בקשר נוספות והוצאות

  הוצאה כאמור, או נזק להם נגרם אשר כלשהו אחר אדם או/ו מטעמה מי או/ו העירייה את לשפות מפעילה

 סכום ואותו  לשלמו, העירייה שתידרש תשלום או סכום כל בעד הודעה, קבלת עם מייד  הסכום, במלוא

 של מזכותה לגרוע כדי זה באמור בסעיף אין  .זה חוזה פי על מפעילה מן לעירייה המגיע כחוב יראוהו

 ם.אחרי סעד או/ו תרופה זה לכל חוזה פי על או/ו דין כל פי על מטעמה מי או העירייה

 מייד  לעיל, מטעמה, כמפורט למי או/ו לעירייה שנגרמו הוצאה או זקנ כל ולהשלים לתקן מתחייב מפעילה .15.4

 ידי על שנגרמו נזקים עקב התיקונים הנדרשים את לבצע רשאית תהא העירייה .העירייה דרישת עם

התרחשות  ממועד ימים 7 תוך התיקונים ביצע את לא מפעילשה במידה וזאת מטעמו מי או/ו מפעילה

 .התיקונים שלוםבת מפעילה את ולחייב הנזק

 משאבי אנוש .16

 ועובדי המנהל החדשים בבית הספר החל מן היום הקובע בלבד.החדשים יעסיק את המורים  מפעילה .16.1

, או המפעיל הקודם עובדי הרשות מפעיליקלוט מורים אשר היו טרם קליטתם אצל ה מפעילבמקרה שה

 יהפכו המורים הנקלטים לעובדי המפעיל בלבד.

ת כוח אדם פדגוגי ומנהלי להעסקה ע"י הבעלות החדשה תהיה בהתאם ובכפוף לכל הזוכה מתחייב כי העבר .16.2

דין ובהתאם להוראות בנוהל הרישוי של משרד החינוך ,כפי שיהיו מזמן לזמן, לעניין הוראות שיש לכלול 

בהסכם העברת בעלות. נוהל רישוי של משרד החינוך נמצא באתר האינטרנט של אגף הרישוי: 

http://cms.education.gov.il/educationcms/a pplications/rcr/hp.htm  

הזוכה מתחייב לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין ובכלל זה בהתאם להסכמים הקיבוציים  הרלוונטיים  .16.3

חוזר מנכ"ל -אשר נקבעו עם הארגונים היציגים, בהתאם להנחיות משרד החינוך ובהתאם לנוסח בנספח א'

 .2016דצמבר 
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במכרז למנות את מנהל המוסד בהתאם לכללי הכשירות )תנאי הסף המחייבים מועמד  הזוכה מתחייב .16.4

יסודי ,(כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן ע"י משרד -לניהול בית ספר על

החינוך ,וכן בהתאם להוראת כל דין. הליך הבחירה של מנהל המוסד יהיה בהליך מכרזי. הרכב ועדת 

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

ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. מובהר בזאת כי לא 1נציגים מטעם משרד  החינוך, שימונו על ידי מנהל

 ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י  משרד החינוך.

להמשיך העסקה של כוח אדם מנהלי שאותו העסיקה בעצמה עד לאותו  ככל שהרשות תבקש מהבעלות .16.5

מועד ,היא תכלול במסגרת המכרז והחוזה הוראות מתאימות בעניין זה .במקרה זה עליה לקחת  בחשבון 

את אחריותה לגבי העובדים הללו, על כל הכרוך בכך, וכן את אחריותה לוודא כי הבעלות קבלה רישיון , 

ל כוח האדם המנהלי במוסד . למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אפשרות זאת קיימת בהיותה המעסיקה ש

עבור הרשות אך ורק כאשר מדובר בעובדים מנהליים ותיקים אשר הועסקו ע"י הרשות כאשר ניהלה את 

מוסד החינוך, עובר להעברתו של מוסד החינוך לניהולה של הבעלות החדשה ובכפוף לאמור לעיל . הדבר 

 ר לגבי עובדים חדשים או עובדים מנהליים של הבעלות החדשה.  לא יתאפש

 

יידרש לשלם להם  מפעילבתקופת תוקפו של הסכם זה ואשר ה ,עובדים שיסיימו עבודתם מכל סיבה שהיא .16.6

 ארגון המוריםתשלומים שונים עם סיום עבודתם לפי דין ו/או פס"ד ו/או פסק בורר ו/או נהלים מקובלים ב

ר ע"י הועד המנהל ו/או החלטה של ועדה פריטטית, תשולם היתרה מעבר לסכומים ו/או החלטה שתאוש

 שיעמדו לזכות העובדים )חלק המעביד( בקרן הגמלאות והחזרי הועדה הפריטטית, מתוך תקציב בית הספר. 

או  יקלוט אליו עובדי הוראה ומנהל בבתי הספר אשר היו עובדי הרשות המקומית מפעילמוסכם, כי ה .16.7

תוך שמירה על תנאי העסקתם  וכל זאת מהיום הקובע ,ערב תחילת העבודה על פי הסכם זה הקודםהמפעיל 

 .וזכויותיהם כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה עם המפעיל הקודם

מורי חטיבת הביניים ימשיכו להיות מועסקים באותה מתכונת הקיימת כיום על ידי המשרד ומעמדם לא  .16.8

 מפעיל השפעה או סמכות בנוגע להעסקתם או לפיטוריהם.ישונה מבחינת המפעיל. לא תהיה ל

אין בהסכם זה בכדי לפגום או לגרוע בזכויות שהיו למורי חטיבת הביניים ערב העברת המוסד לניהול של  .16.9

 המפעיל.

מורים של חטיבת הביניים יוכלו להיות מועסקים בעבודת הוראה בתיכון )חטיבה עליונה( על פי צורכי בית  .16.10

 סכמי שאילה והשאלה.הספר בהתאם לה

למען הסר ספק , מובהר בזאת כי ציוד וריהוט של חטיבת הביניים יהיו על חשבון הרשות המקומית בלבד  .16.11

 ולא תהיה למפעיל אחריות כלשהי לעניין זה.

לא יקלוט עובד כלשהו אם הוא אינו עונה על כל הדרישות וההנחיות של משרד החינוך לפי צורכי  מפעילה .16.12

  תקן מאושר.בית הספר ולפי 
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. במקרה של מכרז למינוי מנהל, יתבצעו הליכי מפעילמנהל בית הספר יפעל על פי הכללים המקובלים אצל ה .16.13

  , ובהתאם להנחיות משרד החינוך.על פי הנוהל הקיים אצלה מפעילהמכרז ע"י ה

היתר המפעיל מתחייב לא להעסיק לצורך ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא הסכם זה עובדים ללא  .16.14

העסקה )עובדים זרים ו/או שוהים בלתי חוקיים וכו'(, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי 

 המפעיל ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר.

המפעיל יפעל בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין הקובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד  .16.15

יבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין בטרם ק

 .2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

 

 שמירת דינים .17

המפעיל מתחייב לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין, ובכלל זאת בהתאם להסכמים הקיבוציים  .17.1

 הרלבנטיים, חוקי המגן, תנאים סוציאליים וכו'.

תחייב לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך, המפעיל מ .17.2

ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובכפוף לכל דין לגבי ניהול חשבון בנק ייעודי 

 לניהול תשלומי הורים.

החינוך בהתאם לייעודן  המפעיל יקצה בפועל לתלמידים את מלוא שעות ההוראה שתוקצבו על ידי משרד .17.3

 ולבית ספר בלבד, חל איסור מוחלט לניד שעות בין מוסדות חינוך שונים של אותה בעלות.

המפעיל מתחייב, כי תקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך ומהרשות המקומית יושקעו במלואם בבית  .17.4

 הספר.

 זכויות העברת .18

 ובין בין במשתמע הנובעות התחייבויותיו, או/ו זכויותיו עם בקשר עסקה כל לבצע רשאי יהיה לא מפעילה

 מהתחייבויותיו או מזכויותיו כל זכות לשעבד או להמחות להעביר, רשאי יהיה לא וכן  זה, מחוזה במפורשות

החוזה הינו אישי וכל פעולה בניגוד לסעיף זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם   .אליו בקשר או זה חוזה פי על

 זכות לבטל את ההסכם. ב העירייהותזכה את 

 

 

 

 

 ועיכבון קיזוז זכות .19
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 תהא ממנו והיא לה יגיע אשר  ,קצוב ושאינו קצוב  סכום, כל בגין מפעילה כלפי קיזוז זכות תהא לעירייה .19.1

 .מפעילל המגיע סכום מכל לקזזו רשאית

 של דוכל ציו מפעילל המגיע תשלום כל לעכב העירייה בידי הזכות כי  הצדדים, בין ומוצהר מוסכם .19.2

 איזו התחייבות יפר שהזוכה במקרה  זה, חוזה של ולביצועו לקיומו ערובה בתור וזאת ,מפעילה

 .מפעילה מן לעירייה שיגיע סכום כל לקבלת עד או זה, חוזה פי על מהתחייבויותיו

 

 כתובות .20

 רשום ארבדו צד למשנהו י"ע שישלח מכתב וכל זה להסכם במבוא כמפורט הם זה הסכם לצורך הצדדים כתובות

 במשלוח אחד עבודה יום תוך או הדואר מסירתו בבית מיום ימים 5 תוך נמען אליו הצד י"ע כמתקבל אותו יראו

 .בפקסימיליה

 ציוד וריהוט:  .21

ציוד וריהוט שנרכשו בעבר, או ירכשו בעתיד מכספי אחד הצדדים, לעיל,  7.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .21.1

 .העירייהקפו של  הסכם זה ויהיה בבעלות יישאר בבית הספר, גם לאחר תום תו

–הזוכה מתחייב כי מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך  יישאר בבית הספר בתום תקופת  .21.2

ניהולו ע"י הבעלות ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל 

שהוא כספי הבעלות וכיוצ"ב.  חריג לעניין זה הינו –כספי רשות, מקור כספי  בין אם מדובר בכספי מדינה, 

רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד אשר יילקח על ידי הבעלות אם תופסק העבודה שלה, ובלבד שהתרומה 

או לרשות המקומית הספציפית. ככל שמדובר בתרומה לבעלות, 1לא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו

או הבעלות החדשה מעוניינת להשאיר בבית הספר, הנושא 1ה" כאמור, שהרשות ושאיננה מיועדת ו"צבוע

 יוסדר בין הצדדים.

 

 שונות: .22

 

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. .22.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד העירייה או המפעיל לא ייחשבו כויתור על  .22.2

 ות העירייה או המפעיל לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.זכוי

 לחתימתו, ומתן שקדם משא בכל להתחשב ואין הצדדים בין המוסכם את בלעדית ממצה זה בחוזה הכתוב .22.3

 תנאי שהיו או שקדמו או בחוזים/ו בהתחייבויות או/ו במצגים או/ו חתימתו עם בבד בד שהתקיים או

 .היו אם הזוכה, לבין העירייה בין פה בעל בכתב או הקודמים החוזים כל במקום יבוא זה וחוזה לחתימתו
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 :החתום על הצדדים באו ראיהלו

_________________                                                                                     ______________ 

 המפעיל              עיריית טייבה   

 י מורשי החתימה בעירייה                                                                       ע"י מורשי החתימה במפעילע"
 

 

 אימות חתימה: 

ל ידי _______________ מטעם , מאשר כי הסכם זה נחתם כדין עהמפעילאני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ 

 . המפעיל

      ________________________________ 

 עו"ד              

 
 
 

 העירייה אישור יועמ"ש

 

לחתום לעירייה  אני מאשר ,כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו ,אני הח"מ מאשרת בזאת

 .ולהתקשר בהסכם זה

 

______________________               

      העירייה יועמ"ש                   
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 ניהול דמי ם כ ס ה

 2017ם ____________בשנת ביו בטייבה ונחתםשנערך 

 - בין -

 עיריית טייבה

 מטעמה לחתום המורשים ידי לע

  העירייה"(שתיקרא להלן: "(

 - לבין -

 _______________ח.פ. /ת.ז. ,________________

 ,________________ מרחוב

 ________________ מטעמה לחתום ים/המורשה ידי על

 "(  מפעיל"ה )להלן: שיקרא

 (. העיקרי" "ההסכם ב )להלן:"המצ ס"ביה ניהול בדבר הפעלה הסכם נחתם הצדדים ובין  :הואיל

 ;התקציב השנתי מן כחלק זה בהסכם כאמור ניהול דמי יגבו הניהול שירותי בגין כי הסכימו הצדדים  :והואיל

 :כדלקמן הצדדים בין הוסכם לפיכך

 וכן החינוך ממשרד לביה"ס המגיעות וההקצבות מ(”הלימוד )השכל משכר  6%  גובהב הינם הניהול דמי .1

 דמי הניהול יגבו מהכנסות אלה בלבד. .כאלה קיימות אם יד'  יג', כיתות בגין מהכנסות

 או מתשלומי הורים. תקציב פיתוחמובהר בזאת, כי לא תיגבה תקורה מכספים שמעביר משרד החינוך בגין  .2

 .העיקרי בהסכם הקבועים לעקרונות בהתאם יופעל זה הסכם .3

________________________________                                        ____________________________ 

 המפעיל                                                                                                           העירייה                 

 הזוכה וחותמת חתימה מקומית                                                                           רשות וחותמת חתימה

 החתימה מורשי באמצעות החתימה מורשי באמצעות

 _____ותפקידו: ___________________ החותם שם ותפקידו:_____________________ החותם שם

 ותפקידו: ________________________ החותם שם ותפקידו:_____________________ החותם שם
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 א' לחוזה נספח

 טכני מפרט

 בעיר טייבה. ח"תשע הלימודים בשנת מקיף ס"ביה להפעלת

 

 :כללי .1

 רץהא רחבי רבים בכל ס"בתי ובתפעולה שבניהולה ארצי בהיקף חינוך רשת הוא כי בזה, מצהיר מפעילה .1.1

 .מקיף מקיפים ס"בתי בהפעלת רב וניסיון ידע בעל הוא וכי

 מקובלים לנהלים ולנוהגים בהתאם וזאת שוטף באופן וינהלו ס"ביה של הבלעדי המפעיל יהא מפעילה .1.2

 .החינוך משרד להנחיות ובהתאם

 שנתב ביישוב "סביה לפתיחת הנדרשים האישורים כל את לקבל כדי  שביכולתו, כל ויעשה יפעל מפעילה .1.3

 "ל.הנ האישורים את לקבל מנת על  שיידרש, , ככלמפעילה בידי תסייע מצידה . העירייהח"תשע הלימודים

 

 מנהל: ועד .2

 :חברים  5ל שיכלו ולעירייה מפעילל משותף מנהל ועד יתמנה ס"לביה .2.1

 .כספים וכלכלה איש מתוכם אחד  ,מפעילה ידי על ימונו חברים 2 .2.1.1

 .כספים וכלכלה איש מתוכם דאח  ,העירייה י"ע ימונו חברים 3 .2.1.2

 מנהל/ת בית הספר ישמש/תשמש כמזכיר הועד המנהל. .2.1.3

 ר"ליו  .אחד יהיה קול המנהל בוועד חבר לכל .ידו על שימונה מי או העיר ראש יהיה המנהל הועד ר"יו .2.2

 .המנהל הועד כחבר קולו על נוסף קול יהיה המנהל הועד

 :המפורטים להלן בנושאים למעט .ולותהק של רגיל ברוב תתקבלנה המנהל בוועד ההחלטות .2.3

וטוקול של פר או באמצעות בכתב זה, להסכם הצדדים שני הסכמת יחייב ס"בי תקציב אישור .2.3.1

 .להסכם הצדדים שני

 העירייהאת  תחייב תקציב הצעת על מחלוקתכל  כי הצדדים בין מוסכם  ספק, למניעת .2.3.2

 .חלופית פעולה לדרך והצעה שבמחלוקת לסעיפים התייחסות כולל בכתב, בהתייחסות

 זה להסכם מי הצדדים חיוב  בעקיפין, או במישרין שמשמעותה המנהל, הועד של החלטה כל .2.3.3

 תחייב ס,"ביה מתקציב חריגה או/ו זה הקבועים בהסכם על נוספים בתשלומים או/ו בהשקעות

 .הכספי החיוב עליו חל הצד של בכתב הסכמה
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 שנציג המנהל ובתנאי הועד בישיבות שנוכחו המנהל הועד נציגי - המנהל בוועד החלטות לקבלת מנייןה .2.4

 .לישיבה כדין זומנו הועד חברי שכל לכך ובכפוף בתוכם, והעירייה מפעילה

 .מראש ימים 7 של בכתב הודעה פירושה כדין הזמנה .2.5

 :יהיו המנהל הועד של סמכויותיו .2.6

 .החינוך משרד למדיניות בהתאם  ס,"ביה של הפיתוח מגמות אישור .2.6.1

 .מהתקציב חריגה או/ו גירעון ואישור תקציב אישור .2.6.2

 והכל בכפוף לתקציב השוטף של ביה"ס. הספר בית ושיפוץ בציוד השקעות לגבי החלטות .2.6.3

 פתיחת וסגירת מגמות בכפוף לתקציב השוטף. .2.6.4

 .עליו יסכימו הצדדים ושני המנהל הועד י"ע שיוצע אחר נושא כל .2.6.5

 , ובמועדים המפורטים להלן:הפחותלכל על הוועד המנהל להתכנס שלוש פעמים בשנה,  .2.7

 לפני תחילת שנה"ל, באמצע השנה ולקראת סיום שנה"ל.

 

 פדגוגיה: .3

 בהתאם החינוך ויבוצעו משרד בפיקוח מפעילה בידי נתונים יהיו ס"ביה של הפדגוגיים וההנחיה הליווי .3.1

 .החינוך משרד להנחיות

 רמת עדכנית לגבי מצב תמונת שייתן הספר בית לגבי שנתי סיכום ח"דו שנה כל לקבל זכאית העירייה .3.2

 להמציא מתחייב מפעילה .קודמות לשנים השוואה ח"דו לרבות ס"ביה רמת של פדגוגית והערכה הציונים,

 . העירייהיום מתום שנה"ל, ללא צורך בפנייה ו/או בדרישת  30 בתוך כאמור ח"דו

ישגים האקדמיים של תלמידי בית את הה םיציע לוועד המנהל תוכנית ללימודי העשרה כדי למקס מפעילה .3.3

 הספר

יום לפני תחילת הלימודים.  90לפחות   ,יכין תוכנית עבודה רב שנתית לבקשת הוועד המנהל מפעילה .3.4

להשיג והאמצעיים אותם הוא מקצה לשם  מפעילהתוכנית תכלול מטרות ויעדים פדגוגיים אותם מבקש ה

 הל.הוועד המנ השגתם. התוכנית תעודכן משנה לשנה לבקשת

 יועברו והשעות התקנים .מ"השכל במסגרת מפעילה י"ע יקבעו ס"בביה אדם -כח ותקני שעות קצובת .3.5

 .לייעודם בהתאם ,ס"ביה להפעלת במלואם

 ללימודים העירייהשיפוט  שבתחום התלמידים את להפנות מנת על הניתן ככל לעשות מתחייבת העירייה .3.6

 י"ע המבוקשת שהמגמה ורק במקרה אך השיפוט םלתחו מחוץ לימודים ולאשר זה הסכם נשוא ס"בביה

 .בו נלמדת לא התלמיד
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המנהל ובכפוף לקבלת תקציב  הועד להחלטות בהתאם מגמות תפתחנה ס"בביה כי לדאוג, מתחייב מפעילה .3.7

 מקורות המפעיל.ממשרד החינוך או מ

 עצמית העשרהוהשתלמויות ל קורסים של רחב ממגוון ייהנו הספר בית מורי כי ידאג מפעילה בנוסף, .3.8

 .חשיבה ותכנון צוותי גיבוש ידי על חדשניות תוכניות ובפיתוח הפדגוגיה בתחומי

 מתחייבת להעביר תשלומי שיפוצי הקיץ למפעיל, רק במידה שיתקבלו אצלה ממשרד החינוך. העירייה .3.9

 מתחייבת להעביר אגרות תלמידי חוץ למפעיל, רק במידה ואלה יתקבלו אצלה. העירייה .3.10

 

 תחזוקה: .4

  ______ כגוש מס'הידועים  שיבנו על גבי המקרקעין  ס"ביה שבמתחם המבנים כי מצהירה, עירייהה .4.1

 במבנים והחזקה השימוש את להעמיד והיא מסכימה והבלעדית המלאה בבעלותה הם ________מגרש 

 .בעירהמקיף  ס"ביה של ותפעולו קיומו לצורך וללא תמורה באופן בלעדי מפעילל אלו

חזקת בר רשות ויורשה להשתמש במבנים לצורך קיום בזאת כי המפעיל יהיה ב מוסכם ומובהר .4.2

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

 ההכשרה ופעילויות ס"ביה לצורך הפעלת תמורה ללא מפעילה לרשות יעמדו הספר בית מתקני כי מוסכם .4.3

 .זה הסכם פי על

 סוג מכל והחיובים , ההיטליםהאגרות ,לרבות .חוק פי על יתבצעו ס"ביה על החלים המיסים תשלום .4.4

, היינו המפעיל יהיה פטור מלא הפטור לאורך כל תקופת ההסכם  יךעניין הארנונה ימשאך למעט  '.שהוא

מתשלום ארנונה עירונית כל עוד הוא מפעיל את ביה"ס. זאת כל עוד לא ישתנה החוק ביחס לתשלומים 

קודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה החלים על מתן פטור מתשלומי ארנונה לבתי ספר בהתאם לפ

 )פיטורין(. ככל שיהיה  שינוי כלשהו באפשרות מתן הפטור, תשולם הארנונה על חשבונו של המפעיל. 

ה תעביר ו/או תרשום גין השימוש במבני בית הספר והעירייהמפעיל יהא אחראי לתשלומי החשמל והמים ב .4.5

מתחייב לא להעביר את המונים על שם צד ג' ולשלם את מוני החשמל ו/או המים על שם המפעיל, והמפעיל 

 ולפרוע את כל תשלומי החשמל והמים כסדרם.  

 החינוך דרישות משרד בכל לעמידתם אחראי ויהא ס"ביה מבני ותקינות לשלמות אחראי יהאמפעיל ה .4.6

 .ס"ביה להפעלת הרלוונטיים האישורים כל את לקבל מפעילה על .כך לצורך

עם  מראש בתיאום ,ועל חשבונומפעיל ה י"ע יבוצעו ס"בביה מאושרים ציםושיפו הצטיידות ביצוע .4.7

 .המאושר ובכפוף לתקציב, בעירייההגורמים המוסמכים 

 לאפשר תפעל העירייה – בלבד העירייה של דעת לשיקול ובהתאם העירייה מאת אישורים לקבלת בכפוף .4.8

 .ספרית-הבית והפעילות לימודיםה קיום תכנית לצורך הנדרשים עירוניים במתקנים להשתמש ס"לביה
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 הוא כן כמו .הקובע מהמועד החל  ,הספר בית של שוטפת לתחזוקה חשבונו, על לדאוג מתחייבמפעיל ה .4.9

מתחייב  מפעילה .משרד החינוך ותקצוב ונהלי הוראות פ"ע , חהואבט שמירה של בעלויות לשאת מתחייב

ראויה לתחילת הלימודים וכל שיפוץ שיידרש כי בכל תחילת שנה בתי הספר יהיו ברמת תחזוקה נאותה ו

 מפעיל.יבוצע על חשבון ה

 .ס"ביה של חשמל תחזוקה, טלפון, הניקיון, הוצאות בכל לשאת מתחייב מפעילה .4.10

 תקציב: .5

 .פיתוח ותקציב שוטף תקציב : חלקים משני מורכב יהא ס"ביה תקציב .5.1

 .ס"ביה של התקין בתפעולו הכרוכות ההוצאות כל את יכלול השוטף התקציב .5.2

 :יכלול הפיתוח תקציב .5.3

 .ביה"ס לצרכי הצטיידות תקציב .5.3.1

 ביה"ס לצרכי שיפוצים תקציב .5.3.2

 .החתימה על החוזה טרם ס"ביה בגין הוצאה בכל ישא לא מפעילה .5.4

 .המנהל לוועד יוגש אשר ס"לביה מסכם שנתי ביצוע תקציב ח"דו יערוך מפעילה .5.5

 ההקצבות המגיעות כל את להעביר כדי ךהחינו משרד י"ע הנדרשים הסדורים לביצוע יפעלו הצדדים .5.6

 החינוך(.   משרד מבחינת שהדבר אפשרי ) ככל מפעילל ישירות החינוך ממשרד לביה"ס 

 מעבר למינימום המתחייב על ידי משרד החינוך. מפעילכפי שפורטו בהצעתו של ה –מערכות מידע ואתר אינטרנט  .6

                  ______________________________                      _____________________________ 

 המפעילעיריית טייבה                                                                                                                     

 ההזוכ וחותמת חתימה                                                                                       וחותמת חתימה  
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 תצהירים

 ונספחים
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 ההצעה" להבטחת ': "ערבות1נספח ב 

 __________________________: בנק

 _________________________: סניף

 ___________________: הסניף כתובת

  ________________________ :תאריך

 תב ערבות מכרזנוסח כ

 לכבוד
 ("העירייה" -)להלן   עיריית טייבה

 1אלבלדיה רחוב 
 טייבה
 א.ג.נ.,

 מספר_________ ערבות 

 

"הנערב"( אנו  -לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן  .1
 :)במילים ש"ח ____125,000_____ ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

למכרז מס' ( בקשר "סכום הערבות" -)להלן  אלף שקלים חדשים( שמאה ועשרים וחמ
 להפעלת בית ספר מקיף.___18/2017_____

 
מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו נשלם מ די,באופן מילפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

ה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את לכם כל סכום הנקוב בדריש
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת וכל דרישה לתשלום מכ .3

  העירייה.גזבר ____________________ כשהיא חתומה ע"י 
 

  ין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.לעני
 

הפרטים  "יעפ העירייהעל דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .4
 שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 ,)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת____30/08/2017___בתוקפה עד ליום  ערבות זו תישאר .5
לעיל. כל דרישה על פי  2אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועדים הנ"ל.
 
 להסבה. זו אינה ניתנת להעברה או ערבות .6

 בכבוד רב, 

 

   

  ________________ 

 

 .הסניף וחתימת אישית חותמת עליו להטביע ויש הבנק של החתימה מורשי בידי ייחתם זה טופס
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 '2ב  נספח

 ) לזכיין בלבד ( ביצוע ערבות נוסח
 _______________________ : בנק

 
 _______________________ : סניף

 
 _______________________: הסניף כתובת

 
 ________________________: תאריך

 
 לכבוד

 ("העירייה" -)להלן   עיריית טייבה
 1רחוב העירייה 

 טייבה
 

 א.ג.נ.,

 מספר_________ ערבות 

 

"הנערב"( אנו  -לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן  .7
 :)במילים ש"ח ____250,000_____ ר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל שלערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוז

 ____18/2017___למכרז מס' ( בקשר "סכום הערבות" -)להלן  ( מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים
 להפעלת בית ספר מקיף.

 
אנו נשלם  מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן מ די,באופן מילפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .8

לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת וכל דרישה לתשלום מכ .9

 או ממלא מקומו.  גזבר המועצהיא חתומה ע"י ____________________ כשה
 

  לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.
 

הפרטים  "יעפ על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה, לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .10
 קודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפ

אולם תהא  ,כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת 30/09/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .11
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה  2ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 ם הנ"ל.להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועדי
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .12
 

 ______________________ בנק

 

 _______________.הסניף וחתימת אישית חותמת עליו להטביע ויש הבנק של החתימה מורשי בידי ייחתם זה טופס
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 הסף בתנאי עמידה להוכחת" ג" נספח

 

 מינימום שכר ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר התחייבות/הצהרה

 

שמספרו __________________  מטעם החתימה מורשה' _______, מס. ז.ת נושא______________,  מ"הח אני

 : כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר( השירותים נותן: להלן____________)

 

 : מאלה אחד השירותים בנותן התקיים כי מצהיר הנני . 1

 למועד שקדמה בשנה זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא, אליו הזיקה ובעל השירותים נותן( א)

 . ההצהרה חתימת

 – זרים עובדים חוק לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל או השירותים נותן אם( ב)

  . ההצהרה חתימת למועד שקדמו השנים בשלוש הייתה לא האחרונה ההרשעה

  –זה יףסע לעניין

 חבר או בו השליטה בעל  גם -אדם בני חבר הוא השירותים נותן ואם השירותים נותן ידי על שנשלט מי –" זיקה בעל"

 . בו השליטה בעל  שבשליטת אחר אדם בני

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

 .1968 -ח"התשכ, ערך ניירות בחוק עותהכמשמ –" שליטה"

 :מאלה אחד השירותים בנותן התקיים כי מצהיר הנני .2

 .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל השירותים נותן(  א)

 חלפה ההצהרה חתימת במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו הזיקה בעל או השירותים נותן(  ב)

 . ההרשעה ממועד לפחות שנה

 ההצהרה חתימת במועד אך, מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או השירותים נותן(  ג)

 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו

 -זה סעיף לעניין

 . 1981 -א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם –" שליטה" -ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

 :מאלה אחד כל -" זיקה בעל"

 .השירותים נותן ידי על שנשלט אדם בני חבר (1)
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 :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא השירותים נותן אם (2)

 ;בו השליטה בעל (א) 

 נותן של כאמור להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר (ב) 

 ;השירותים נותן של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של  פעילותו ותחומי, ותיםהשיר

 ;העבודה שכר תשלום על השירותים נותן מטעם שאחראי מי ( ג)               

 מהותית שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא השירותים נותן אם ((3)

 ;השירותים בנותן ששולט מי בידי

(. 31.10.02) ג"התשס בחשוון ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע –" הורשע"

  

 . 1987 -ז"התשמ, מינימום שכר חוק –" מינימום שכר חוק"

 .אדם בני ברבח שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה –" מהותית שליטה"

 

 . אמת הצהרתי  תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי_____________,  הוא שמי כי מצהיר הנני

 

__________                       ______________ 

 חתימה+ המצהיר םש                                                                                   תאריך

 חתימה אימות

 אשר___________________  ה"ה וכי דין פי על בישראל רשום______________  כי בזאת מאשר  ד"עו. מ"הח אני

 .בשמו כן לעשות מוסמך בפני זו הצהרה על חתם

                      _____________                                         ____________                              _____________ 

 תאריך                                                                וחתימה חותמת                                                         ד"עו שם
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 הסף בתנאי עמידה להוכחת" ד" נספח

 

 בחוק כמתחייב שכר מיתשלו לעניין והתחייבות הצהרה

 

' ___________ מס דרכון./ ז.ת נושא"(, המציע: "להלן______________ ) המציע מטעם חתימה מורשה מ"הח אני

 (:מתאימה) בחלופה לבחור יש) כדלקמן בזאת מצהיר_______  מדינת שהנפיקה

, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי בכמתחיי עובדיו לכל___________,  בשנת, האחרונה בשנת בקביעות שילם המציע. 1

 בחוקים מהקבוע פחות לא, מקרה ובכל) עליו שחלים במידה, עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים

 בחוקים מהקבוע פחות לא, מקרה ובכל) כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות ולא(, אלה ובהסכמים

 (. אלה

__        ________________________                                  ____________                          _____________ 

 חותמת                                                     חתימה                                  החתימה מורשה שם                           תאריך

 חתימה אימות

__________  ביום וכי דין פי על_______ במדינת רשום המציע כי בזאת ת/מאשר ד"עו______________,  מ"הח אני

 שהנפיקה' _________ מס דרכון./ ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזוהה' ______________ גב/מר במשרדי בפני ה/הופיע

 לאחר, המציע בשם כן לעשות מוסמך, פניב זו הצהרה על חתם אשר אישי באופן לי ת/המוכר_______  מדינת

 . כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו

____________ ______                                                                         _______ 

 דין עורך וחותמת חתימה                                                                             תאריך
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 הסף בתנאי עמידה להוכחת" ה" נספח

 

  המכרז  בתנאי לעמוד התחייבות תצהיר

 

 מורשה_______  מדינת שהנפיקה'  ______________ מס דרכון'/ מס. ז. ת נושא______________  מ"הח אני

 בכל לעמוד, בכתב בזאת מתחייב"( המציע: "להלן______________ ) שמספרו_______________  מטעם חתימה

 . הכלל מן יוצא ללא זה מכרז שבמפרט הדרישות

 

_________                          ____________ 

 חותמת+ חתימה                        תאריך

 

 

 חתימה אימות

 

' __________ מס דרכון'/ מס. ז.ת נושא/שמספרו____________  שבשירות ד"עו ____________ מ"הח אני

 ה"ה וכי דין פי על_________ במדינת רשום המציע כי בזאת ת/מאשר"( המציע: "להלן_________) מדינת שהנפיקה

, הכלל מן יוצא ללא זה מכרז שבמפרט הדרישות בכל לעמוד התחייבות, בפניי זו התחייבות על חתם אשר__________ 

 . בשמו כן לעשות מוסמך

  _______________                ______________                                 _______________________ 

 חותמת/חתימה                                תאריך                          ד"עו שם       
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 הסף נאיבת עמידה להוכחת" ו" נספח

 

  מורשות מחשב בתוכנות שימוש לעשות התחייבות תצהיר

 

 מורשה_______  מדינת שהנפיקה'  ______________ מס דרכון'/ מס. ז. ת נושא______________  מ"הח אני

 אך שימוש לעשות בזאת מתחייב"( המציע: "להלן______________ ) שמספרו_______________  מטעם חתימה

 .מורשות מחשב בתוכנות ורק

 

_________                          ____________ 

 חותמת+ חתימה                        תאריך

 

 

 חתימה אימות

 

' __________ מס דרכון'/ מס. ז.ת נושא/שמספרו____________  שבשירות ד"עו____________  מ"הח אני

 ה"ה וכי דין פי על_________ במדינת רשום המציע כי בזאת ת/מאשר"( המציע: "להלן_________) מדינת שהנפיקה

 .מורשות מחשב בתוכנות ורק אך שימוש לעשות התחייבות, בפניי זו התחייבות על חתם אשר__________ 

 

 

 

  _______________                ______________                                 _______________________ 

 חותמת/חתימה                                תאריך                          ד"עו שם       
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 הסף בתנאי עמידה להוכחת" ז" נספח

 ביטוחים עריכת אישור

 ייחתם על ידי המציע וידרש לאישור חב' הביטוח רק מהזכיין בתום המכרז

  לכבוד

 עיריית טייבה

 ,.נ.ג.א

 םביטוחי עריכת אישור:  הנדון

 מיום  הביטוח לתקופת_______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 את   בעיר טייבה המקיף הספר בית על ופיקוח לניהול בקשר________________  יום עד_______________ 

 :להלן המפורטים הביטוחים

 :המעבידים חבות ביטוח

 . המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת מיתחו בכל עובדיו כלפי. 1

 הביטוח ולתקופת למקרה 5,000.000 מסך יפחתו ולא, לעובד ב"ארה דולר 1,500,000 מסך יפחתו לא האחריות גבולות. 2

 (.שנה)

 נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה  עיריית טייבה את לשפות יורחב הביטוח.  3

 .השירותים נותן מעובדי מי כלפי כלשהם  מעביד בחבות

       :שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

 מדינת תחומי בכל ורכוש גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו. 1

 . המוחזקים והשטחים ישראל

 (. שנה)   ולתקופה למקרה  ב"ארה לרדו  2,000,000   מסך יפחתו שלא האחריות גבולות. 2

 (.CROSS LIABILITY) צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה.  3

 . מטעמו והפועלים השירותים נותן מחדלי או/ו למעשי אחראים  שייחשבו עיריית טייבה את לשפות יורחב הביטוח.  4

 מקצועית אחריות ביטוח

 כתוצאה אירע ואשר מטעמו הפועלים וכל עובדיו,  השירותים נותן של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה.  א

 בית להפעלת בקשר לב בתום שנעשו  רשלנית הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות רשלנות ממעשה

 עיריית טייבה.  עם וחוזה למכרז ובהתאם מקיף ספר
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 ( .    שנה) ביטוח ולתקופת  לנזק/למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחתו לא האחריות גבול.  ב

 

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי.  ג

 ;עובדים של יושר אי -         

 ;ביטוח מקרה בעקבות, השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן -         

 ;הרע לשון – דיבה הוצאת  -        

 .לפחות חודשים 6 ל הגילוי תקופת הארכת -        

 . מטעמו והפועלים שירותים נותן מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל עיריית טייבה את לשפות יורחב הביטוח.  ד

 

 :כללי

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 .עיריית טייבה:   נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם.  1

 הודעה ידינו על ניתנה אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  חהביטו ביטול או צמצום של מקרה בכל.   2

 עיריית טייבה. לגזבר רשום במכתב לפחות יום  60  של מוקדמת

 לא שהויתור  ובלבד,  ועובדיה,   עיריית טייבה כלפי, חזרה או  השתתפות, תביעה, שייבוב זכות כל על  מוותרים אנו.  3

 .זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול

 החובות כל  ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראית תהיה  השירותים נותן.  4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 . השירותים נותן על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  5

 לא אחר ביטוח  קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח יסותבפול סעיף כל.  6

 .           הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח,   עיריית טייבה כלפי יופעל

 .זה באישור רהאמו פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 ,   רב בכבוד                                                                                                                                                              

                                                                                                                ___________________________ 

 המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת______________                                                                  תאריך
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 נספח "ח" .

 

 הבעלות ממקורות פרטיים חיצונייםהשקעה כספית של 

 

 _____________ נושא ת. ז. מס'/ דרכון מס'  ______________אני הח"מ _

 

 תפקיד בארגון המציע  _________________   ח.פ ____________________

 

ממקורות פרטיים חיצוניים וחוץ   ₪מתחייב להעמיד לרשות בית הספר סכום שנתי של  ____________________ 

 מתקציבי ביה"ס. 

 

 

 

 

 ___                                           חתימה_________________________תאריך____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


