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 _________חתימת המציע : _____

  הערבה התיכונהאזורית המועצה ה
  

  03/20-03מס'  פומבי מכרז
  
  המקיף "שיטים"להפעלת בית הספר 
  

הפעלת הול ות לניוצעה בזאת ") מזמינההמועצה(להלן: " תיכונההערבה ההמועצה האזורית   .1

בית ערבה התיכונה (להלן : "במקיף "שיטים" במרכז ספיר  - שש שנתי  -  הממלכתיבית הספר 

הפעלת בית כיתות חינוך מיוחד (להלן: "ו , הכולל כיתות חינוך רגיל")ביה"ס" או "הספר

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

  ., בפרטספחיועל נ ,רףצוהמ

המכרז נערך בהתאם להוראות נוהל לבחירת גורם מפעיל אול העברת בעלות על מוסד חינוך   .2

  .4/2019על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן   .3

 בסך . תמורת תשלום16:00 – 08:30ה' משעה - ימים א'המועצה בל ש ביההגלרכוש במחלקת 

 הערבהבהמחאה לפקודת מ.א.  םישולו ,לא יוחזר לרוכש אשר₪  )פיים(אל 2,000 של

  .התיכונה

, כתובת מלאה, מספר טלפון המשתתףכל רוכש ימסור במעמד רכישת המסמכים את שם   .4

  דו.ופקס, כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז ותפקי

רף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בכל צורה שהיא ההצעה לצעל מגיש   .5

  .23/4/2020עד ליום  שתהא בתוקף₪  75,000של  סכוםלטובת המועצה ב

ההשתתפות במפגש  .  ביה"סב 10:00 בשעה 3/2/2020 מפגש תדרוך המציעים יערך ביום  .6
  .  זעה למכרצה גשתלה םדי מוק, ומהווה תנאמציעים הינה חובה

לפי כל  חתומים ע"י מגיש ההצעהכשהם מושלמים ואת ההצעות וכל מסמכי המכרז,   .7

לתיבת המכרזים במזכירות  במסירה אישית , יש להכניסההוראות הכלולות במסמכי המכרז

  .אין לשלוח את ההצעות בדואר .12:00בשעה  2/20/02 מועצה לא יאוחר מיוםה

 שעהב 24/2/20דים במציעים יתקיימו ביום פקיי תבעלם ע ראיונותעים ומצגות המצי  .8

  ימסר לכל מגיש הצעה.תש

 מפגש המציעים יוכלו המציעים לקבל במהלך למכרז זה ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע  .9

דפנה לגב' לשלוח העתק הפניה  (יש elazar@arava.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 

ניתן  .)6449497-077ולוודא קבלת שדר הדוא"ל בטל' מס'  edu@arava.co.il תבכתוב ברנע

  .13:00בשעה  ,2/20/9 עד לא יאוחר מיוםלפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים כאמור 

  

  .אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא  .10

  

  

  

  אייל בלום                        23/1/2020ך: תארי

  ראש המועצה
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 _________חתימת המציע : _____

  הערבה התיכונהאזורית המועצה ה
  86825מרכז ספיר, ד.נ. ערבה 

  08-6592222טלפון: 

  

  03/20-03 מס'  פומבי מכרז
  
  המקיף "שיטים"להפעלת בית הספר 

  

  ₪. ) פיים(אל 2,000 מחיר רכישת חוברת המכרז:
  

  :תכולה

   רזהוראות למשתתפים במכ  .1
  

   להצעה בותער כתב נוסח  .2
 

   הצהרת המשתתף במכרז  .3
 

    תצהיר בדבר העדר הליכים והרשעות בפלילים  .4

  

   תצהיר על כך שלא תלויים נגד המציע צו פירוק או צו כינוס  .5
  

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .6
 

   נתונים אודות המציע  .7
 

   טופס הצעה  .8
 

   כהעה הזוצירת ההנים לבחקריטריו  .9
  

   ונספחיו התקשרות חוזה  .10
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 _________חתימת המציע : _____

  הערבה התיכונהאזורית המועצה ה 
  86825מרכז ספיר, ד.נ. ערבה 

  08-6592222טלפון: 

  

  03/20-03 מס'  פומבי מכרז
  
  המקיף "שיטים"להפעלת בית הספר 

  

  הוראות למשתתפים במכרז
  

  כללי

 
הצעות למכרז שעניינו  נה בזה) מזמי"המועצהלהלן: "( הערבה התיכונה אזוריתהמועצה ה . 1

ערבה במקיף "שיטים" במרכז ספיר  - שש שנתי  - הממלכתי  ניהול והפעלת בית הספר

, , בהתאם לתנאים)"הפעלת בית הספר; ולהלן: ""ביה"ס" או "בית הספר"התיכונה (להלן : 

פרט בפחיו, , על נסלדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף

  ").החוזההלן: "(ל

 
    ההצעות המוגשות יתייחסו להפעלה של בית הספר כדלקמן: . 2

 
  . 660498 , סמל מוסדמרכז ספיר, בהמקיף "שיטים"בית הספר  2.1

 
בבעלות ומנוהל ע"י רשת "דרכא" כאשר חוזה ההפעלה עם  2013משנת  ביה"ס נמצא 2.2

  .30/6/2020הרשת יסתיים ביום 

 
  .14 –מספר כיתות התקן  .תלמידים 380 רהספ תיבם במדילו תש"פבשנת הלימודים  2.3

 
 השייך לזרם החינוך הממלכתי ,בית ספר על יסודי, שש שנתי, מקיף בית הספר הינו 2.4

 כיתות 16פועלות בביה"ס  תש"פ. בשנת הלימודים בפיקוח המנהל לחינוך התיישבותי

  .מרכז למידה לתלמידים לקויי למידהו ת תגבורכית 1, חינוך רגיל
 

  הבעלות" על החטיבה העליונה וזכויות הפעלה לחטיבת הביניים."את בל קי הזוכה 2.5
  
  להעברת בעלות על מוסד  נוהל לבחירת גורם מפעיל אוההמכרז נערך בהתאם להוראות  2.6

  .4/2019 - חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך 

  

  ובדי עה וועצמוה ראליש מובהר כי חטיבת הבינים של ביה"ס תישאר בבעלות מדינת 2.7

  ההוראה המועסקים בה, ימשיכו להיות מועסקים ע"י המדינה.

  

נוהלי חוזרי ובהתאם להוראות כל דין, הוראות  רעל הזוכה במכרז יהיה להפעיל את בית הספ . 3

  משרד החינוך, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.
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 _________חתימת המציע : _____

  תקופת ההתקשרות . 4

  

וסיומה  1/7/2020ום בי התלישתחם, ) שניחמש( 5צובה, בת קהחוזה הינו לתקופה  4.1

  ").תקופת החוזה(להלן: " 30/6/2025ביום 

  

תנאי  לחוזה 2שבהתאם להוראות סעיף  תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך 4.2

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

ם להעברת ימורי הנוגרי אשורואי ביה"ס ומתן רישיון להפעלת ביה"ס לזוכה במכרז,

  .30/8/2020עד לא יאוחר מיום  ביה"ס לניהול הרשת,

  

) תקופות נוספות, חמש( 5 - נתונה למועצה בלבד אופציה לחדש את תקופת החוזה  ל 4.3

  כל אחת, בתנאים המפורטים לענין זה בחוזה. שנה 1בנות 

  

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז 

 
  זמנים לקיום הליכי המכרז:ת החולום וידועמלהלן טבלה המרכזת את ה . 5

  

סעיף בכתב ההוראות   פעולה

  למשתתפים במכרז

  שעה  מועד ביצוע

    23/1/20  -   מועד פרסום המכרז

  10:00  3/2/20  42סעיף   מועד מפגש מציעים

המועד האחרון להגשת שאלות 

  הבהרה

  13:00  9/2/20  44- ו 17סעיפים 

  12:00  20/2/20  33ף סעי  כרזהמועד האחרון להגשת הצעות למ

  16:00  2/20/20  -   מועד פתיחת ההצעות

  לפי זימון  24/2/20  43.6סעיף   מועד קיום מצגות המציעים וראיונות

  17:00  23/4/20  27סעיף   מועד תוקף הערבות להצעה

  

המועצה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  5.1

זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או  ףיח סעתשבפלה בטבהמועדים הנקובים 

יותר. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, וישלחו לכל מי 

  57שמסר למועצה פרטים במעמד רכישת מסמכי המכרז, בהתאם להוראות סעיף 

ל ו כחוללהלן. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המועצה, אם וככל שיקבעו, י

אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור  תוראוהה

משום התחייבות ו/או הבטחה של המועצה למתן ארכה כלשהי, ולא בסעיף זה לעיל  

  תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי.

  

די כלעיל,  5.1לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים, בהתאם לסעיף  5.2

וע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי רגל

מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל 

מימושן של זכויות המועצה בהתאם - טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי

  לעיל. 5.1להוראות סעיף 
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 _________חתימת המציע : _____

  במכרז תתתפושף להס אינת

 
במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע שמתקיימים בו, במועד האחרון להגשת  רשאי להשתתף . 6

  המפורטים להלן: כל התנאים המצטבריםהצעות למכרז, 

 
 המציע הוא תאגיד פעיל בישראל הרשום כדין בישראל בעת הגשת ההצעה למכרז.  6.1

  

האיכות, בהתאם  ביכבמר דניקוב דות) נקונקודות( 49המציע זכה בציון של לפחות  6.2

  לשיטת הניקוד המפורטת בנספח ו (קריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה).

  

מי ממנהליו התאגיד המציע או נגד לא הוגש נגד (שבע) השנים האחרונות  7- ב 6.3

כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין  ), חשב ומנהל פדגוגימנכ"ל ,(דירקטורים

- אם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"שרק המוה לחייהשנהעבירות המנויות בתוספת 

ולא , או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, 1981

   .במהלך התקופה האמורה הורשעו, כולם או מי מהם, בעבירה כזו

  

 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים. 6.4
  

  להלן. 42בסעיף  ורמאם, כימציע שמפגהמציע השתתף בנציג מטעם  6.5

  

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 6.6
  

  להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן: 6.7

  

כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים   )א(

, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, במציע עצמו חייב שיתקיימובמסמכי המכרז, 

ד יובהר, שאין להגיש ועהו. שכל פטימש לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר

  הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.

  

למציע פוטנציאלי כלשהו להשתתף במכרז, לא תחשב,  ועצהעצם פנייתה של המ  )ב(

כשלעצמה, במפורש או במשתמע, כהוכחה לעמידתו של המציע בתנאים 

תו דעמיחת הוכהמוקדמים להשתתפות במכרז, וכל משתתף במכרז יהיה חייב ב

  התנאים האמורים. לכב

     

  מכרזמסמכי ה

  

יהפכו למסמכי החוזה, הם  במכרז עם הזוכה לאחר החתימה על החוזה , אשרמכרזמסמכי ה . 7

  "):מסמכי המכרז(לעיל ולהלן: " אלה

  

  כתב ההוראות למשתתפים במכרז, על נספחיו:  7.1

 הצעה;לנוסח ערבות  –נספח א'   )א(
  ;המציעהצהרת  –נספח ב'   )ב(

  העדר הליכים והרשעות בפלילים; רבר בדיתצה – 1ג/נספח   )ג(

 תצהיר על כך שלא תלויים נגד המציע צו פירוק או צו כינוס; – 2נספח ג/  )ד(
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 _________חתימת המציע : _____

  ; 1976- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לפי סעיף  תצהיר – 3/נספח ג  )ה(
 ;המציעפרטי  –נספח ד'   )ו(
   ;טופס הצעה – ה'נספח   )ז(

   ;הכהזועה ההצקריטריונים לבחירת  – ו'נספח   )ח(

 .ונספחיו חוזהנוסח ה – ז'פח סנ  )ט(
  

  כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 7.2

  

ואין להן נפקות ההתמצאות נועדו אך ורק לנוחיות  המכרזכותרות הסעיפים בכל מסמכי  . 8

 להכל ןשבובח ובאפרשנות תנאי המכרז, לא י לצורךכלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, 

ועצה מסמכי המכרז הוכנו על ידי המשאין לראות בעובדה  ולפיכךנגד המנסח",  פרשנותשל "

  .נגדה בפרשנותםכלי עזר כלשהו 

  

אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המועצה  . 9

העדיף  שפירוהאת או ו/ רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון

של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי 

. כל סתירה ו/או אי התאמה בין הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המועצה

מסמכי המכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את 

  יות המועצה.וכאת ז או ציעהמ חובות

  

את מסמכי  למכרז, הצעותה להגשתלשנות מעת לעת לפני המועד האחרון  תרשאי ועצההמ .10

. כל שינוי יועבר ו/או מכל סיבה אחרת קיימיםהוספה, ביטול, או שנוי תנאים  צורךהמכרז, ל

 אלהים להגשת הצעות, ומסמכ האחרוןמי שרכש את מסמכי המכרז לפני המועד  ו שללידיעת

  על פני מסמכים קודמים. עדיפותבלתי נפרד ממסמכי המכרז ויקבלו  קו חלויה

  

לשם הכנת הצעתו  רוכשםכל מסמכי המכרז הנם רכושה של המועצה. המסמכים מושאלים ל .11

להחזיר מסמכים אלה, כולם  רוכש מסמכי המכרז והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. על

ואין הוא רשאי להעתיק אותם, כולם או  לאו, אם ביןה וללא יוצא מן הכלל, בין אם יגיש הצע

בגין כל  מועצהישפה את היפצה ו/או המציע . מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

בקשר עם אי החזרת המסמכים למועצה ו/או שימוש שעשה  ועצהנזק ו/או הוצאה שיגרמו למ

  ו/או העברתם לצד שלישי. המציע במסמכים שלא לצרכי המכרז

  

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. זהמכר מסמכי כל .12
  

שלא ₪,  )פיים(אל 2,000 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה תמורת סך של .13

 יוחזרו.
   

הוראות  (נספח ז') לבין הוראות כתב חוזהבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות ה .14

 .הזחוהות וראזה, יגברו ויחולו ה
  

  יקות מוקדמות, הבהרות ושינוייםדב

  

ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם אינם  המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, .15

מכילים סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז, ישתתף במפגש 
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 אינת תר אחקואחרים הנראים לו כנחוצים כדי להאמצעים כל הוינקוט בהמציעים 

  קשרות עם המועצה להפעלת ביה"ס.תהה

- עקב אי ועצההזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי המ

התנאים להפעלת ביה"ס ולקיום יתר  ידיעת נתונים כלשהם אודות-הכרת ו/או אי

  .התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז

  

אופן הוראותיו יימסרו למעוניינים בל תאםהבזה רז למכידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע  .16

  בהוראות אלו. המפורט להלן

  

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק - אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי .17

עליו להודיע על כך בכתב, , כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם

 במידת הצורך תימסרנה .13:00ה בשע 9/2/2020עד לא יאוחר מיום  שיימסר למועצה

תשובות בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן 

  מכרז.חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי ה

 
לעיל, מוסמכת המועצה ליתן מיוזמתה הבהרות  17- ו 10בסעיפים  מבלי לגרוע מהאמור .18

שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל  תויוטע לתקן ואלאמור במסמכי המכרז ו/

התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי המועצה מיוזמתה ו/או המשתתפים. 

כמענה לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, 

 לת עוטלז, ומרכלכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במ

המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף תהיה המועצה רשאית, אך 

כל  .בדואר אלקטרוני באמצעות הפקסימיליה או התשובות וההבהרותלא חייבת, להפיץ את 

כשהן  ,כאמור לעילמטעם המועצה  לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות חייבמציע 

  .מכרזנפרד ממסמכי ה יבלתק לחונה והוהן ת חתומות על ידו

  

הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, תיקוני רק ה שהסר ספק מובהר בז למען .19

מסמכי " –(להלן  שנמסרו בכתבלעיל  18- ו 17, 10טעויות ושינויים כאמור בסעיפים 

 האהורבין התאמה - ו/או איסתירה  של, כאשר בכל מקרה ועצהיחייבו את המ") הבהרות

י המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות כוחן של האחרונות יהיה עדיף. כמסמי בכלשה

הוראה כלשהי במסמך הבהרות מסוים לבין הוראה במסמך הבהרות במקרה של סתירה בין 

לא המועצה  כוחה של ההוראה הכלולה במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף. –אחר 

ואלה לא יחייבו במכרז, פה למשתתפים - ו בעלנינתשי הסברים באחריות לפירושים ו/או תישא

  אותה

  

  מסמכי המכרז  מילוי

  

 את ,(נספח ה') לטופס הצעת משתתף במכרז 6בסעיף למלא בדיו ובכתב יד ברור  על המציע .20

להפעלת  על ידו כתמורה יםהנדרש ,מתקצוב החטיבה העליונה השנתיים שיעור דמי הניהול

מסך התקציב  באחוזים – בתקופת החוזה שנהכל , לרזכמבהתאם להוראות ה ביה"ס

 א כוללל, ביה"סהחטיבה העליונה בלצורך הפעלת  ממשרד החינוך הבעלותאצל  המתקבל

 ").ניהולדמי ה(להלן: " תקציבי פיתוח
 

התקציב אחוזים) מסך  ששה( %6 על לא יעלה ניהול שינקוב המציע כאמורשיעור דמי ה

 .תקציבי פיתוח א כולל, להעליונה יבהטהחת הפעל עבור המתקבל ממשרד החינוך
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  יחולו ההוראות הבאות: ניהולעל דמי ה .21

  

  .מס ערך מוסףסכום דמי הניהול כולל  21.1

  

ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב  כולל, קבוע וסופי יהיה דמי הניהול סכום 21.2

וי שינת ובלרשינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינויים כלשהם בתשלומי חובה (

  ור המע"מ) ו/או מכל סיבה אחרת.עבשי

  

אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס,  .22

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

  .ולכתוב מחדש בעט

  

המכרז, בין בגוף  ימכסמב ייגותתסאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או ה .23

אלא אם הדבר נתבקש במפורש  ,המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא

ובמקרה שלדעת  ,כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים .במסמכי המכרז

  הוא לפסול את ההצעה. עלול –המועצה הוא מהותי 

  

ן בהצעתו מידע, נתונים והעיעת ציע במההמועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מ .24

ההסברים  הנתונים, אתוהמציע יהיה חייב למסור ן הקשור בהצעתו, יוהסברים בכל עני

מטעמה. כן תהיה המועצה רשאית לבחון עם המציע אם  או למי והניתוחים האלה למועצה

רב אם יס .הצעתו אינה מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות

כאמור להנחת דעתה, תהיה  ונתונים הסברים י מטעמהע למסור למועצה ו/או למיהמצ

  המועצה רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה.

  

  אישוריםמסמכים ו חתימה על מסמכי המכרז והמצאת

  

ה החוז לעו הוראות אלו עמודי לרבות על ,מסמך ממסמכי המכרז כלעל המציע לחתום על  .25

יישא חתימה של המציע. הצעה שלא תהיה חתומה  כל עמוד במסמכי המכרזיו. חנספו

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

  

 תאגידבצירוף חותמת ה המציע, התאגיד על מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטעם

חתימה בשמו וסמכותם ההתאגיד, זכויות  םישוי רלגב "דואו ע "חאישור עדכני של רוויצורף 

לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את של מורשי החתימה 

  .התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה

  

  חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן, ולהניחם בתוך מעטפת המכרז: .26

  

  ן.להל 26 ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 26.1

  

  ' נספח בבנוסח רת המשתתף מלאה וחתומה ההצ 26.2
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, בדבר העדר 1/נספח גתצהיר חתום ע"י מנכ"ל המציע, מאומת ע"י עו"ד, בנוסח  26.3

  לעיל. 6.4הליכים והרשעות בפלילים, כאמור בסעיף 

  

, המעיד שלא 2נספח ג/מאומת ע"י עו"ד בנוסח  ע"י מנכ"ל המציע, תצהיר חתום 26.4

  .כינוס נכסים צו או פירוק ותלויים נגד המציע צ

 
ב לחוק עסקאות גופים 2לפי סעיף  ,3ג/ נספחבנוסח תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד  26.5

   .1976- ציבוריים, התשל"ו

 
  , בצירוף המסמכים הבאים:'נספח ד בנוסחנתונים אודות המציע  26.6

 
  עותק מתעודת ההתאגדות.  )א(

  

  אם קיים). - תקנון (ותזכיר   )ב(

  

לעיל, לרבות  6.2סף הקבוע בסעיף האי בתנהמציע  מסמכים להוכחת עמידתו של  )ג(

  רישיונות בתי הספר המופעלים על ידי המציע.

 
אישור על ניהול תקין או אישור תקף על הגשת  - במידה והמציע הינו עמותה   )ד(

  מסמכים (אישור חלופי).

 
בדגש על הקריטריונים לבחירת הזוכה  והמציע יצרף להצעתו מצגת על פעילות  )ה(

. המצגת תוגש באמצעות קובץ ממוחשב + ח ו'פנסבן ולהל 37 סעיףרט בוכמפ

  עותק מודפס.

 
  .(מקור+ העתק)שם כולל כל המסמכים הנדרשים  'נספח הבנוסח טופס הצעה  26.7

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  26.8

, על שם וותיעקבקנו בתו, התקנות והכללים שה1976- (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו

  . יש לצרף את האישור (אפשר לצרף גם צילום של האישור).ציעהמ

  

  .לעיל 18ף בסעי כאמורחתומים  מסמכים 26.9

 
(אפשר לצרף גם צילום של  רכישת מסמכי המכרזהמעידה על  שם המציע עלקבלה  26.10

 הקבלה).
 

של  הממורשי החתיכל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומים על ידי  26.11

  .עצימה

 
כל הפרטים הנדרשים, כאמור, ו/או לא יצרף את המסמכים את מציע שלא ימלא  26.12

 המבוקשים, רשאית המועצה לפסול הצעתו.
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  ערבות להצעה

  

שהוצאה עבורו , בנוסח נספח א' המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, .27

עד  וקפה יהיהתשר וא ,צמוד אל ,₪ )עים וחמש אלףבש( 75,000של  בסכוםלטובת המועצה, 

כערבות.  לא יתקבלו ערבות חברת ביטוח, המחאות פרטיות לבנק או שטרות .23/4/2020ליום 

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע. הערבות תהיה בלתי מותנית 

  .צדדית של המועצה- וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד

  

או שצורפה אליה ערבות שאינה תואמת את  אמור לעיל,ות כערב אליה צורפה הצעה שלא

  האמור לעיל, תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

 
אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תשחרר המועצה את שטר  .28

) יום תשעים( 90הערבות מייד עם ההודעה על דחיית ההצעה, ולא יאוחר מאשר עד תום 

  למכרז. צעותת ההלהגשרון חועד האמהמ

  

(שבעה) ימים מהיום שהמציע יחתום על  7אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך  .29

  .לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות החוזההחוזה, וימציא ערבות 

  

 תא ערבו, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימצימועצהאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי ה .30

כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד המפורט להלן,  ו/או אישור על קיום ביטוחים חוזהום הלקי

חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים  רשאית לחלט את הערבות כולה או מועצהתהיה ה

שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו של המציע ומסירת ביצוען למציע אחר, וזאת מבלי 

דים ו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע הפס ו/אוקים זוכיח נכל צורך לה

בזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות 

  .הנ"ל

  

  תוקף ההצעה

  

 ) יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעותתשעים( 90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .31

יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות  ,עצההמו ע"י בכך בכת. אם יידרש לבמכרז

. מציע שלא יאריך ערבותו , עד לקבלת החלטה סופית במכרזלעיל 27להצעה, כאמור בסעיף 

  כאמור ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרז.

  

  המקום והזמן להגשת ההצעות

  

תהיה  גביהשעל מה, ורה וחתההצעה תוגש במעטפה מיוחדת המסופקת על ידי המועצה, סגו .32

. יחד עם עותקים (מקור + העתק) 2- ב . ההצעה תוגשהמכרז רשומה כתובת המועצה ופרטי

אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו  ההצעה יחזיר המציע למועצה את כל מסמכי המכרז.

  .של המציע או כל סימן מזהה אחר

  

צריכה  זה, מסמךות בלת הכלוההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראו .33

 12:00 שעהב ,20//20202 עד יום מכרזים שבמשרדי המועצהלתיבת ה במסירה אישית להגיע

  .אין לשלוח את ההצעות בדואר"). למכרז המועד האחרון להגשת ההצעות" –(להלן 
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  .לא תובא לדיון –לעיל  33בהתאם להוראות סעיף  מכרזיםכל הצעה שלא תגיע לתיבת ה .34

  

  ותהוצא

  

בקשר להשתתפותו  ,ישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהואי רזמכב תתףשמ כל .35

  .מועצהבמכרז, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת ה

  

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות  מועצהה

או  )  ₪פיים(אל 2,000 כרז בסךהמי כמסמשת רכידמי  ,הבדיקות המוקדמות, הערבויות

   הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.

 
  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכההליך בחינת ההצעות ו

  

 ההליך המכרזי יתקיים באופן הבא :  .36
  

  תיבחן עמידת המציע בתנאי הסף. 36.1

  איכות כמפורט להלן.ה בטיבה עותההציבחנו לאחר בחינת עמידת המציע בתנאי הסף,  36.2

לאחר בחינת היבט האיכות תבחן הועדה את הצעות המחיר לצורך השוואה של הציון     36.3

  הכולל במכרז.

  

  המועצה תבחר את הזוכה על פי אמות המידה הבאות: .37

  
נקודות, בהתאם לחלוקה  100סכום הנקודות המירבי אותו יוכל מציע לצבור הינו   .א

 להלן. המפורטת
 

  בסעיף זה. 0נקודות. מציע שאינו מלכ"ר ייקבל ציון  5לכ"ר ינתנו מ ואשהע צימל  .ב
  

  נקודות 15ציון מחיר: סה"כ   .ג
נקודות והניקוד יהיה יחסי בהתאם  12לקריטריון דמי הניהול  המוצעים ינתן מקסימום של  . 1

  לטבלה שלהלן : 
  ניקוד  הצעת המציע ל% דמי ניהול

0%  12  
1% -3%  6  
  0  להומע 4%

  

נקודות. מציע המתחייב להשקיע  3חיבות לביצוע השקעות בביה"ס ינתנו התה יוןרטרילק . 2
אש"ח בתוך שלוש שנים מתחילת תקופת  500- במבנה ותשתיות ביה"ס סכום שלא יפחת מ

  נקודות. מציע שלא יתחייב לכך לא יקבל ניקוד בסעיף זה. 3החוזה ייקבל ניקוד של 
  

  נקודות 80ד. ציון האיכות: סה"כ 

הנסיון המצטבר בשנים (עד וכולל שנה"ל תש"פ) בהפעלת בתי ספר על יסודיים ן יוטררילק .1
  נקודות והניקוד יהיה יחסי בהתאם לטבלה שלהלן :  10ינתן מקסימום של 

  ניקוד  שנות הנסיון בהפעלת בתי ספר
7-10  10  
4-6  6  
1-3  3  
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ם למשתנים הבאים תאבה דותנקו 50וד של . בקריטריון התמונה חינוכית יינתן מקסימום ניק2
 :  

 נק' 14                     לבגרות:זכאות  אחוז -  1משתנה   

  נק' 4                            מצטיינים:  אחוז -  2משתנה 

  נק' 5                מתמטיקה: יח"ל 5אחוז  – 3משתנה 

  נק' 7                    אנגלית:יח"ל  5אחוז  – 4משתנה 

  נק' 4                             ה:ירנשעת מני – 5תנה שמ

  נק' 4                              הבחינות: טוהר -  6משתנה 

  נק' 4      אזרחי:- לאומישירות לצה"ל / גיוס -  7משתנה 

  נק' 4           המיוחד: בחינוךילדים  שילוב – 8משתנה

  ק'נ 4                  :באלימותמעורבות  אי – 9משתנה 

נקודות  8בקריטריון של ניהול בתי ספר דומים בסביבה פריפריאלית יינתן ציון מירבי של  . 3
  בהתאם למפורט להלן : 

שנים בהפעלת לפחות בי"ס אחד ברשות מקומית  3למציע שהינו בעל נסיון של לפחות   .א
 בהתאם לדירוג של הלשכה המרכזית 2או  1הממוקמת באשכול פריפריאליות 

 0. מציע שאינו עונה לקריטריון זה ייקבל נקודות 4) ינתנו 0152 וםס(פרקה סטילסטטי
  נקודות.

למציע שהוא הבעלות ו/או מנהל בשנת הלימודים תש"פ לפחות בי"ס אחד (נוסף על ביה"ס   .ב
ק"מ (נסיעה ברכב) מבי"ס נשוא המכרז "שיטים" במרכז  100שיטים) הנמצא בקרבה של עד 

  נקודות 0ה לקריטריון זה ייקבל ונע נואיע שמצי. ודותנק 4ספיר ינתנו  
  

בקריטריון של ידע, נסיון ומומחיות בהפעלת בתי ספר בהתאם לשיקול הדעת של הרשות . 4
  בהתאם למפורט להלן : נקודות  12המקומית ינתנו סה"כ 

ניסיון ומומחיות של המציע בשיפור תהליכי למידה והוראה, תוך גילוי יכולת הנחיה   .א
  נקודות בהתאם להחלטת הועדה המקצועית. 2.5  - ל  0 ביןנו ינתדרכה  וה

השכלתם, הכשרתם וניסיונם של בעלי תפקידים שונים במסגרת המציע שאינם בעלי   .ב
תפקידים במוסד החינוך עצמו (כגון מנכ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים פדגוגיים, אנשי מנהל 

  ית.ועקצמה הועדת הלהחלט נקודות בהתאם 2.5  - ל  0ינתנו בין   - וכיוצ"ב) 
 2.5  - ל  0ינתנו בין  - המציע מפעיל תכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי תלמידים מתקשים   .ג

  נקודות בהתאם להחלטת הועדה המקצועית.
  - ל  0ינתנו בין  - המציע מפעיל תכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי לתלמידים מצטיינים   .ד

  .עיתקצוהמ הועדה נקודות בהתאם להחלטת 2.5
נקודות.  2ינתנו  - שנים לפחות  5ציע המקיים ומפעיל תכנית לליווי מנהלי בי"ס מזה מל  .ה

  נקודות. 0מציע שאינו עונה לקריטריון זה ייקבל 
  

הדירוג והציון שיינתנו למציעים בסעיף זה ייערכו ע"י ועדה מקצועית שתורכב הראיונות למציעים, 
מנהל מחלקת ת נינוך וסגהחימחלקת המועצה, מנהל  גזברית/מבעלי התפקידים הבאים : מנכ"לית

  חינוך.
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  הוראות שונות

  

ליים באיזו הצעה שהיא אהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמ .38

  במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה.

  

בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע 

את הצעתו, הכל פי שיקול דעתה המלא, בדרך  יםשלן או להלתקגומה, ו חסרה ו/או פשהצעת

  ובתנאים שתקבע.

  

   –המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .39

  

ולהמשיך להפעיל את ביה"ס  לבטל את המכרז, ,לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן 39.1

לא תהיה במקרה של ביטול המכרז  ;והמוחלט הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי בעצמה,

   תתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.משה פצות אתת לה חייבהמועצ

  

לעיל, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול  38.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  39.2

  דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות:

  

  המכרז; ), העומדת בכל תנאי1הוגשה למכרז רק הצעה כשרה אחת (  )א(

  

ו צרכי המועצה, באופן המצדיק לדעת המועצה את תנהשות, או בסינ ינויחל ש  )ב(

  ביטול המכרז;

  

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

ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין 

  ;או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז

  

ו/או בדרישות המפורטים במסמכי המכרז,  יםנאטעות בתלה צה שנפהתברר למוע  )ד(

או הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או שהכנת מסמכי המכרז 

  נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים. התבססה על

  

אפילו אם  ,לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה הפעלת ביה"ס למסור את 39.3

  .ותרבי הזולה הא איננה ההצעהי

  

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. מועצהה יןא 39.4
 

לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה  39.5

  .את הזכות לדרוש מהמציע הבהרות והסברים להצעתו , וכןאודות עברם וניסיונם

  

טוב והחופשי לעריכת ה נוים מרצוהסככמי ש ואים את המציעבהגשת ההצעה למכרז ר

 שימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון המועצה, בדיקות וחקירות כאמור. מציע

או מידע חלקי או מידע  בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון
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יו יחולו לגבתו ותהיה המועצה רשאית לפסול את הצע , מטעה למועצה או למי מטעמה

לעיל. כן מתחייב המציע לעדכן את המועצה ללא דיחוי אודות כל  30סעיף  אותהור

שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו למועצה ועד 

  .לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה

  

ת המועצה רבמסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומ 39.6

הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע  הנתון רלבנטי לדעת כלן ות לבחוהזכאת  המלעצ

ורמת שביעות הרצון  המציעהקודם של גופים אחרים עם  םמכלליות האמור: ניסיונ

עם , סיבות להפסקת התקשרות של גופים אחרים המציעשל  ומשירותי אותם גופים של

ו של ינותאמת רמציע, מה עםוזה פציה להארכת חהימנעות מלממש אולסיבות המציע, 

רמת כוח האדם המועסק והכלכלי, רמת הארגון המציע, וכן הרמה המקצועית, החוסן 

בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי  .המציעעל ידי 

  לעריכת בדיקות וחקירות כאמור.

  

רשויות את ילית מו חוות דעת שלהמועצה תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגבי

. במקרה כאמור תינתן אחרות שהתקשרו עם המציע בחוזים להפעלת בי"ס יותוממק

פה לפני קבלת ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול - למציע זכות טיעון בכתב או בעל

  דעתה של ועדת המכרזים.

  

הוגשה  סנית ו/אוישהיא תכס תגיע למסקנה אםתהיה רשאית לדחות הצעה,  מועצהה 39.7

עסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר ה יבשהתחשו ו/אום לב בחוסר ת

  .בעליל

  

  

  :עיון במסמכי המכרז .40

  

. העיון יבוצע הזוכה בהצעה לעיין הזכות למציעיםלדיני המכרזים נתונה  בהתאם 40.1

בתיאום מראש עם המועצה. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים תשלום עבור 

 מכים.צילום המס
 

עתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים הצב קיימים ציעדעת המככל של 40.2

"), אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו מידע סודי" :(להלן

לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין 

המציע  של כספיותעט הצעותיו המל זאת, לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל

 אשר של המכרז או בדרישות מהותיות הסף בתנאי עמידתו להוכחת הנוגעים ניםתוונ
  יחשפו בכל מקרה.

  
לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך  39.2מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בסעיף  40.3

אה. הגיש שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלו

הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם ב חשמור, ייכא ע נספחהמצי

  בהצעות המציעים האחרים, ולויתור מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.
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 בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל 40.4
ע ציידי המ על שצוינו חלקים גם ףשולח רשאית אשר של המועצה, המכרזים ועדת

  כחסויים.

  

  .בוטל .41

  

- לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"חיה יתנאי המכרז כפופים לתוספת השנ .42

ובו מפורט נוהל העברת בעלות על מוסד  4/2019ולהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1958

וספת הת הוראותאים אלה לבין , ובכל מקרה של סתירה בין תנחינוך ע"י רשויות מקומיות

  .וחוזר המנכ"ל יהייגברו ויקבעו הוראות התוספת השנ ,וחוזר המנכ"ל היניהש

  

  וראיונות , מצגותמפגש מציעים

  

, שתתקיים המועצה ובית הספרלפגישה עם נציגי להתייצב  מחויביש הצעה  ן להגיכל המעוני .43

יה"ס מתחם בורים לכניסה ליש להגיע במועד ובשעה האמ .10:00 בשעה 3/2/2020 ביום

  אוג לעצמו להסעה לצורך השתתפות במפגש המציעים.ל מציע לדר. על כיפישוב סב

 
  באופן ולפי הסדר הבא: מפגש המציעים יתנהל .44

 
 ביה"ס.במתחם  סיור 44.1

 
  ביה"ס.ב "לב החברתי" - בהתכנסות  44.2

  

אשר יכללו את  בית הספריחולקו לכל המשתתפים תיקים על  הפגישהמיד בתחילת  44.3

  :המסמכים הבאים

  

   תש"פ - תקציבי לשנים תשע"טח דו"  )א(

  

  רשימת ציוד וריהוט ביה"ס  )ב(

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

 
 למועצהחזרו . הם ימסרו למשתתפים בפגישה ויוהמועצהתיקים אלה הינם רכושה של 

  .לעיל 36יף להגשת הצעות, כאמור בסע מהמועד האחרוןיאוחר  תפים לאתע"י המש

  

, יענו על שאלות ויתנו הבהרות בית הספרימסרו מידע על  המועצה ובית הספרנציגי  44.4

  והסברים מתבקשים.

 
במפגש המציעים במלואו הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות  השתתפותה 44.5

  .במכרז

 
ראיונות לנציגי המציעים, על פי בחירת ו המציעים תמצגו יערכו, 24/2/2020 ביום 44.6

, תהיה המועצה אליו זומנו גיעו לראיוןגיו לא ימציע אשר נציפי זימונה.  עצה ועלהמו
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או לשנות  המועצה תהא רשאית לקבוע יום ראיונות נוסף רשאית לפסול את הצעתו.

 לצורך.בהתאם ו את מועדי הראיונות לפי שיקול דעתה
  

  קבלת מידע נוסף 

  

 מפגש המציעים לקבל במהלך המציעים יוכלו הזלמכרז  ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע .45

(יש לשלוח העתק הפניה לגב'  elazar@arava.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  ו/או

  .) 6449497-077 וודא קבלת שדר הדוא"ל בטל' מס'לו, edu@arava.co.il בכתובת דפנה ברנע

בשעה  9/2/2020 אוחר מיוםעד לא י יעות והסברים כאמורידלקבלת ניתן לפנות בבקשות 

13:00.  

  

משתתף  או להיענות לכל פניה שלו/לענות   מועצהלחייב את ה כדי לעיל 44בסעיף  אין באמור .46

הפניה  ,שיקול דעתה הבלעדי לפי ,רממתן מענה כאש מועצה תהיה רשאית להימנעה .במכרז

  אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.

  

  במכרז כל טענהשתתף ממ ולא תתקבל לעיל, לא תישמע 44 קבוע בסעיףהמועד הף ולר חלאח .47

הבנה של - ו/או בדבר טעות ו/או אי בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז

  .פרט כלשהו הקשור במכרז

  

  המכרז הודעה על תוצאות 

 
 3רשום, תוך  ארובדו הדואר האלקטרוניאמצעות לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו ב .48

בחירת ההצעה הזוכה. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך ימי עבודה מיום  ה)(שלוש

    הודעה בכתב.

 שא ומתןלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה למועצה הזכות לנהל עם הזוכה מ .49

  ל דין.על פי כ

  

  , ערבות לקיום החוזהחתימת החוזה

  

ציע , מהווה את הצעת המכלול בהםת החוזה הרבוז, לחתימת המציע על מסמכי המכר .50

המועצה בדבר זהות הזוכה  מסירת הודעה על החלטת בחוזה. עם עם המועצה להתקשר

  התקשרות מחייב בין הצדדים. חוזהבמכרז, תשתכלל ההצעה הזוכה ל

 
על  החוזה עותקים נוספים של חתום עללעיל, הזוכה במכרז י 49ור בסעיף מבלי לגרוע מהאמ .51

, על ועצהוימציא למ אותה הצעה שתגובש לאחר מו"מ, וכה ו/אועל פי הצעתו הז יוספחכל נ

צמודה למדד המחירים לצרכן,  ,) ₪מאתיים אלף( 200,000ערבות בנקאית בסך  חשבונו הוא,

 ערבות לקיום החוזה, שתהווה שהוצאה על ידו לטובת המועצה,ללא תנאי (אוטונומית), 

ל כמפורט בחוזה. על והכ ,)לחוזה 8(נספח  יטוחיםח על קיום בי חברת ביטום בידואישור חתו

על  ועצהההודעה מהמ (שבעה) ימים ממועד קבלת 7המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך 

  .ועצה, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המת הצעתוקבל

 
את האחריות  שוא המכרז ולקבל על עצמורות ניהיה נכון להחל את ההתקש במכרז הזוכה .52

כולל עשיית כל הדרוש  ),תשפ"א( הספר והפעלתו, החל משנת הלימודים הקרובהלניהול בית 

  והמועצה. חוזהה אם להוראות, והכל בהתתשפ"א במסגרת ההכנות לקראת שנת הלימודים
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קיום החוזה ל בותער חתום על החוזה ו/או לא ימציאה, לא יאם המציע, אשר הצעתו נתקבל .53

לקבל את הצעתו של כנדרש בחוזה, תהיה המועצה רשאית  ביטוחיםל קיום אישור ע ו/או

אשר הצעתו נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה ביותר, לפי שיקול  מציע אחר,

, לעיל 30בסעיף  ה כאמורדעתה הבלעדי והמוחלט, והערבות להצעה תחולט לטובת המועצ

  על פי כל דין ו/או הסכם. צהמועדים האחרים הנתונים לע בסעמבלי לפגו וזאת

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה של המשתתף במכרז על  .54

    ם:הבאי מקריםבקרות אחד או יותר מה פי דין וגם

  

אדם אחר מטעמו נתן או  שתתף אוכשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי המ 54.1

  במכרז.ה כלשהי בקשר עם הזכייה ת הנאהציע טוב

 
התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז, אינה נכונה,  54.2

בה כדי או שהמשתתף לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר לדעת המועצה היה 

  להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 
  ביטוח ושיפוי

  

. החוזה מכיוגעות לביטוח כמפורט במסות הנלעמוד בכל ההורא יה חייבמכרז יההזוכה ב .55

  להאריך את תוקף הפוליסות. כה במכרזוהז תוארך, יידרש חוזהבמידה שתקופת ה

  

  הליכים משפטיים

  

ל מוסמך יורה על ביטול המכרז או על ביטומשרד החינוך, משרד הפנים או בית משפט היה ו .56

ת הספר על יכנגד הפעלת ב יפוטירז, או במקרה שיינתן צו מניעה שוכה במכההתקשרות עם הז

או כנגד ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים ידי הזוכה 

היה צאות המכרז, תת הספר לפי תויכנגד המועצה בגין ההתקשרות במכרז או בגין הפעלת ב

פי מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לתקשרות המועצה זכאית לבטל את המכרז או את הה

ו/או כל משתתף הזוכה במכרז  נאים מוקדמים. במקרה כזה,קול דעתה המלא, וללא כל תשי

לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור הוצאות אשר הוא הוציא בפועל אחר במכרז 

הורתה לו עד שבו (ככל שהיו הוצאות כאלה) מן המוו בפועל של בית הספר עלתבגין הפ

לא ישולמו כספי תקורה או מסירת ההודעה. בכל מקרה, מועד המועצה לעשות כן ועד ל

  היערכות להפעלה, אלא רק תמורה בגין הפעלה בפועל. 

  

  הודעות ונציגות

 
את כתובתו לצורך מסירת  בעת רכישת מסמכי המכרז יהיה על המציע להודיע למועצה .57

של  נילקטרווכתובת הדואר הא ו, מספר הטלפוןן את שמזה, וכ מכרזהודעות בכל הקשור ב

זה תעמוד המועצה בקשר  מכרזבכל הקשור ב. זה מכרזבכל הקשור ב האדם אשר ייצג אותו

כל  בציון עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב

  .פרטים הנזכרים לעילה
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 56בסעיף ר אמואר רשום לפי המען שמסר המציע, כעצה בדוכל  הודעה שתשלח על ידי המו .58

(שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתה  72המציע כעבור ו נתקבלה על ידי לעיל, תחשב כאיל

שנמסר על  כתובת דוא"ל/למספר ואר אלקטרוניבדלמשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח 

קים הראשון שלאחר יום העסלעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת  56כאמור בסעיף  ידי המציע,

  אישור טלפוני. עליו , שניתןשידורה

  

  

  

                 רב,בכבוד 

  

  

  אייל בלום, ראש המועצה
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  כתב ערבות בנקאית להצעה–נספח א' 

  

  לכבוד

  המועצה האזורית הערבה התיכונה

  

  א.ג.נ.,

  

  __בות מספר_____כתב ער  הנדון:

  

בזה "המבקשת"), אנו ערבים  –(להלן  _______לבקשת ______________, תאגיד מס' ___

להפעלת בית  03-03/20עם מכרז מס' גיע לכם מאת המבקשת בקשר לפיכם לתשלום המגיע או שיכ

₪), כל זאת להבטחת  שבעים וחמש אלף₪ (במילים:  75,000הספר המקיף "שיטים", עד לסכום 

  ז.לוי תנאי ודרישות המכרמי

תכם הראשונה דריש ימים מקבלת 7ות כאמור לעיל תוך ום הערבאנו נשלם לכם כל סכום מתוך סכ

תכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה תהיו חייבים לנמק את דרישבכתב, מבלי ש

  מאת המבקשת. לעמוד למבקשת בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

  תנת לביטול.אינה ניערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ו

  ל.ועד בכל __________ליום  קף עדערבות זו תישאר בתו

  תהיה ערבותנו זו מבוטלת.______________לאחר יום 

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות:

  ____________ שכתובתו _____________________בנק ___לסניף ה

  

  __חתימה __________             __                    ________ריך __את
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  נספח ב'

    תאריך ______                לכבוד

  המועצה האזורית הערבה התיכונה

  

  א.ג.נ.,

  03-03/20מכרז פומבי  –הנדון:  הצהרת המשתתף 

  

_____, ________, מס' תאגיד __________, שכתובתנו ________________אנו הח"מ, _____

  קמן:מצהירים ומתחייבים בזה כדל ה זהירה את כל מסמכי המכרז,חינלאחר שקראנו בעיון ובחנו ב

  

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, לאחר   .1

ם הרלוונטיים; אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז בדיקה קפדנית של כל הנתוני

הבנה ו/או אי וססות על אי ידיעה ו/או אי המבכי לא נציג כל תביעות או דרישות  מצהיריםו

יקת נתונים; לא תישמע בעניין זה כל טענה של "חוסר התאמה", "טעות" התאמה ו/או בד

  .ו"הטעיה", ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה כאמור

ה רשת "דרכא" כאשר חוזהל ע"י בבעלות ומנו 2013משנת  ביה"ס נמצא הובהר לנו כי  .2

  30/6/2020יסתיים ביום  רשתההפעלה עם ה

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים להשתתפות במכרז, כי הצעתנו עונה על   .3

ההתחייבויות נשוא  כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל

רז כמכי המטים" ולהבטחת מילוי תנאי מסקיף "שילהפעלת בית הספר המ 03-03/20מכרז 

  ר מסמכי המכרז.תו, בהתאם לתנאים שבחוזה וביתותנאי חוזה ההתקשרות במסגר

  אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

 90למשך ביטול או לשינוי, ותעמוד בתוקף חוזרת ואינה ניתנת ל הצעתנו זו היא בלתי  .5

  הצעות למכרז. (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת

 75,000יבויותינו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס הצעתנו והתחילהבטחת קיום   .6

  ש"ח. )שבעים וחמש אלף(

הערבה התיכונה במסמכי המכרז.  אנו מסכימים לכל הזכויות השמורות למועצה האזורית  .7

כל הצעה או  דחותלקבל או לסרב לקבל הצעה זו; ל חופשית תהיה אנו מסכימים שהמועצה

ת ביצוע המכרז לבעל ההצעה הנראית לה ן ולבטל את המכרז; למסור אאת ההצעות כול

 ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכול לפי שיקול דעתה

לטה כאמור של ל כל החהבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקב

  התיכונה. ערבההמועצה האזורית ה

יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם, ציוד, רישיונות  בזה שאנו בעלי הננו מצהירים  .8

למסמכי וכל הדרוש להפעלת בית הספר המקיף "שיטים" ולקיום כל ההתחייבויות בהתאם 

אם תקבלו את הצעתנו כל  רז; וכיהמכרז, וכי אנו עומדים בתנאי הסף להגשת הצעה למכ

  ראות מסמכי המכרז.ל התחייבויותינו בהתאם להולעמוד לרשותנו עד לקיום כ שיכואלה ימ

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותינו המפורטות   .9

 תם חוזהנכונה במלואה, תהיו רשאים לפסול את הצעתנו, ואם כבר נח בהצעתנו למכרז אינה

או תשלום אחר כלשהו בלי שנהיה זכאים לפיצוי ו/תר מתהיו רשאים לבטלו לאל –איתנו 

  טולו של החוזה.עקב בי

הננו מצהירים ומתחייבים שלא קיימת מניעה חוקית, חוזית או אחרת להגשת הצעתנו למכרז   .10

  לפיה.ולהתקשרות עמנו 

נת ת ובדיקות אודותינו, לצורך בחיע חקירוהננו מסכימים ונותנים לכם בזה את אישורנו לבצ  .11

רש על ידיכם לצורך עריכת ם לשתף פעולה בכל דרך שתידצעתנו למכרז, ואנו מתחייביה
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 _________חתימת המציע : _____

הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו 

  בחינת הצעתנו. על ידיכם לצורך

על  חתום(שבעה) ימים מיום הודעתכם נ 7 כי תוך אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים  .12

ת בנקאית בסכום הנקוב במסמכי י החוזה ונפקיד בידכם ערבועותקים נוספים של מסמכ

המכרז ואישור על קיום ביטוחים, ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על 

  הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה. ידיכם ו/או

ם המפורטים בהצעתנו ו/או תוניה מהנם על כל שינוי שיחול באיזודיע לכאנו מתחייבים לה  .13

ינת הצעתנו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנו ועד למועד איזה מהנתונים הדרושים לבחב

שיחול בנתונים ההכרזה על הזוכה; וידוע לנו שתהיו רשאים לפסול את הצעתנו במקרה 

ם ע לכלכם על כך מאיתנו ובין אם נוד אם נודעהאמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין 

  על כך בדרך אחרת.

נו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם וע ליד  .14

  ציעים האחרים.תתקבל הצעתנו אני מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המ

זה על החו על הצעתנו למכרז, מחייב אותנו חתימתנוהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום   .15

לעיל, תחשב  11חייבותנו שבסעיף אליו, וגם אם לא נקיים הת כל המסמכים המצורפים

הצעתנו וקבלתה על ידי המועצה בכתב כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע 

נסכים לחתום שהי לא היה ומסיבה כל   כויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.מז

נו מסכימים תחייבויותינו לפי החוזה, אאו במקרה שבו לא נעמוד בה/נו ולפי הצעתעל החוזה 

כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש על ידיכם לפירעון, וכי סכום הערבות 

וקנה ם מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מיחולט על ידיכם כפיצויי

  ועצה.למ

 הצעתנו זו ובקבלתה על ידכםים, אך לא חייבים, לראות בזכא אנו מסכימים כי תהיו  .16

  התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.

במסמכי  בעצם הגשת הצעתנו למכרז הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים  .17

ג על כל טענה בקשר לכל התנאים תי מסויהמכרז והננו מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובל

  כרז, לרבות סבירותם. הוראות הכלולים במסמכי המ ו/או

  

אנו, מורשי החתימה מטעם המציע, מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות 

ת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה במסמכי ההתאגדות של המציע בשמו מוגש

  זו.

  

סמכי המכרז הבנת כל התנאים הקבועים במתוך ום ביום __________ מנו על החתיה באראול

  .ורצוננו החופשי

__________________________  

  חתימת המציע                            

  דין- אישור עורך

"המציע") _________ ח.פ. ___________ (להלן: אני הח"מ __________ עו"ד של ______

ה"ה  ה זו___________ חתמו בפני על הצהרי ביום מאשר בזה כ

עם המציע, שחתימתם, עם/בלי ________, מורשי החתימה מט____________________

חותמת, מחייבת את המציע לכל דבר וענין, לאחר שהצהירו בפני על נכונות האמור בהצהרה זו, 

על פי מסמכי ההתאגדות דרושים רו בפני כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הואיש

  ל הצהרה זו .פי כל דין לחתימת המציע ע ועל של המציע

 ___________________________________  

  עו"ד (שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון)                     
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 _________חתימת המציע : _____

  

  "1נספח "ג/

  תפים במכרז)לכתב ההוראות למשת 26.3(סעיף 

  

  תצהיר

  

___, ______________, מרח' ____________מס' __ אני הח"מ, __________________, ת"ז

וי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לומר את האמת וכי אהיה צפ לאחר שהוזהרתי כי עלי

  מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

  

  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל.  .1

  

ד מס' הנני משמש כמנכ"ל ___________________________, תאגי  .2

בלתי נפרד מהצעתו של  והנני מגיש תצהיר זה כחלק ד"),"התאגי –______________ (להלן _

שפרסמה המועצה האזורית הערבה התיכונה, להפעלת בית , 03-03/20יד במכרז פומבי מס' התאג

  "המכרז"). –הספר המקיף "שיטים" (להלן 

  

לא הוגש נגד התאגיד או למכרז  (שבע) השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות 7- ב  ..3

ירקטורים, חשב ומנהל מנהליו האחרים של התאגיד (דטב ידיעתי לא הוגש נגד מי מלמינגדי, ו

פדגוגי) כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם 

ה באלימות או ה הכרוכ, או בעבירה שיש עמה קלון או בעביר1981- נת השבים, תשמ"אהפלילי ותק

רים של י ולא הורשע מי ממנהליו האחרשע התאגיד, ולא הורשעתי אנהו בעבירת מרמה, ולא

  התאגיד בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה. 

  

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

  

  

                ___________________  

  חתימת המצהיר                      

  

  

ס' ______, עו"ד, בעל רישיון מ___י ________________ הופיע בפנ כי ביוםהנני מאשר בזה 

______________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' __________, כתובת _____

ו להצהיר את האמת, וכי יהיה ____________/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עלי

  לעיל  וחתם עליה בפני.ו דיעשה כן, אישר את נכונות הצהרתאם  לא צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

  

___________________  

  , עו"ד       ______
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 _________חתימת המציע : _____

  "2נספח "ג/

  לכתב ההוראות למשתתפים במכרז) 26.4(סעיף 

  

  תצהיר

  

  

______, ס' ____________, מרח' _____________אני הח"מ, __________________, ת"ז מ

אעשה כן, עונשים הקבועים בחוק אם לא י לעלי לומר את האמת וכי אהיה צפורתי כי לאחר שהוזה

  לקמן:מצהיר בזה בכתב כד

  

  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל.  .1

  

מס' הנני משמש כמנכ"ל ___________________________, תאגיד   .2

חלק בלתי נפרד מהצעתו של יר זה כ"התאגיד"), והנני מגיש תצה –_______________ (להלן 

ה המועצה האזורית הערבה התיכונה, להפעלת בית רסמשפ 03-03/20מכרז פומבי מס' ד בהתאגי

  "המכרז"). –הספר המקיף "שיטים" (להלן 

  

וי ועומד נגד התאגיד צו למיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא תל  .3

  נכסים.צו כינוס  ופירוק, ולא תלוי נגד

  

לעיל אינה נכונה  3 שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף ך,לכידוע לתאגיד והוא מסכים   .4

  תהיה המועצה האזורית הערבה התיכונה רשאית לפסול את הצעתו של התאגיד למכרז. במלואה, 

  

  יל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלע  .5

  

  

  

                  ______________  

  היר    חתימת המצ                  

  

  

____, עו"ד, בעל רישיון מס' ______ הופיע בפני _____________הנני מאשר בזה כי ביום __

________, כתובת ___________________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' __

י, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה ____________/המוכר לי באופן איש

  יל  וחתם עליה בפני., אישר את נכונות הצהרתו דלעכןה שים הקבועים בחוק אם  לא יעשוי לעונצפ

  

___________________  

  , עו"ד       ________
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 _________חתימת המציע : _____

  " לכתב ההצעה3נספח "ג/

  1976- ל"וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התש2תצהיר לפי סעיף 

  

  

ת א מראחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לו____, לאני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. ______

  שה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:ונשים הקבועים בחוק אם לא אעהאמת וכי אהיה צפוי לכל הע

  

הנני משמש כמנכ"ל ___________________________, תאגיד מס'   .1

עתו של "התאגיד"), והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצ –ן _______________ (להל

ה התיכונה, להפעלת בית שפרסמה המועצה האזורית הערב 03-03/20התאגיד במכרז פומבי מס' 

  "המכרז"). –המקיף "שיטים" (להלן הספר 

  

 למיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו התאגיד ובעל זיקה  .2

 כי במועד האחרון להגשת - רות תי) עבי(ש 2- (שתי) עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2- אליו ביותר מ

   לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.) 1עות למכרז חלפה שנה אחת (הצה

  

- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

1976.  

  

  דלעיל אמת.מתי ותוכן תצהירי זה שמי, זו חתי  .3

  

  

                  _____________  

  חתימת המצהיר                  

  

  

על רישיון מס' ני _______________, עו"ד, בכי ביום __________ הופיע בפה בזהנני מאשר 

__________, כתובת ___________________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' 

יה צפוי וכי יה ר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת,____________/המוכ

  פני.ת הצהרתו דלעיל  וחתם עליה בלא יעשה כן, אישר את נכונו  אםק לעונשים הקבועים בחו

  

_______________  

  , עו"ד       __________
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 _________חתימת המציע : _____

  

  פרטי ונתוני המציע -נספח ד' 

  _________שם המציע __________

  סוג התאגיד__________________

  ____________התאגיד _גיד __________ מס' ציע כתאריך רישום המאת

  _______ מיקוד _____________________________מען המציע ____

  דוא"ל _____________________ טלפון ______________

  התאגיד החל את פעילותו בתאריך ____________

  

  ות של המציעמטרותיו העיקרי

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  המציעים רשאים לצרף הערות וכל התייחסות מטעמם.

  

  

  יש לצרף את המסמכים הבאים:

  עותק מתעודת ההתאגדות.  א.

  אם קיים). –(ותזכיר  קנוןת  ב.

חתימה בשמו  ותויאגיד, זכך דין לגבי רישום התאו עור אישור עדכני של רואה חשבון  ג.

בדבר סמכותם לחייב את התאגיד ת התאגיד בחתימתם, ובכלל זה וסמכותם לחייב א

  בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

תקף על הגשת מסמכים (אישור  אישור על ניהול תקין או אישור - במידה והמציע הינו עמותה   ד.

  חלופי).

  + עותק מודפס.ב חשמוקובץ מהמצגת תוגש באמצעות המציע. מצגת על פעילות   ה.

  

  ה מטעם התאגיד:מורשי החתימ הצהרה וחתימת

אנו מורשי החתימה מטעם המציע מצהירים בזה כי כל הפרטים שנמסרו בהצעה זו על נספחיה 

 , ואנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי בהם מיד עם התרחשנכונים ומדויקים לפי מיטב ידיעתנו

  .השינוי

  

_________                        _____________________  

  חתימות                                                                                                 אריך ת    

  

  אישור

  

' __________ הופיע בפני במשרדי ברחעו"ד מאשר/ת כי ביום _אני הח"מ ___________ 

_______, ומר/גב' ידי ת"ז מס' __- שזיהה עצמו על _____________________ מר/גב' _____

שזיהה עצמו על ידי ת"ז מס' ____________ ואחרי שהזהרתי אותם כי עליהם ___________ 

ועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקב

בישראל  ______________ (המציע) רשוםי כ נני מאשרליה בפני. כמו כן, הוחתמו עההצהרה הנ"ל 

  _________________, אשר חתמו על הצהרה זו, מוסמכים לעשות כן בשמו.על פי דין וכי ה"ה _

  

              _________________  

  עו"ד                                                
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 _________חתימת המציע : _____

   

  נספח ה'

  במכרז טופס הצעת משתתף

  

  לכבוד

  נהכותיית ערבה המועצה האזור

  

________, מאשר בזה כי קראתי __________, מס' תאגיד __אני הח"מ, ___________  .1

בעיון את מסמכי המכרז, לרבות החוזה ונספחיו, בחנתי אותם בחינה מדוקדקת וזהירה, ואני 

תי בבית הספר כי ביקרעל עצמי את כל ההתחייבויות הכרוכות בהם. אני מאשר בזה  מקבל

הפעלת  יתר הגורמים המשפיעים על אופןאת תנאי המקום, סביבותיו וכל י רתמכרז, הכנשוא ה

בית הספר, העלויות ותקופת החוזה, וכן בדקתי את המצב התכנוני, המשפטי וההנדסי 

בזה את הצעתי ומתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם לאמור הרלוונטי לעניין, והנני מגיש 

  הדין. ותראזו ובהו מכרז, בחוזה, בהצעתימסמכי הב

(שבעה)  7החוזה (נספח ז') ועל כל נספחיו, תוך  הנני מתחייב לחתום על אם הצעתי זו תתקבל,  .2

להנחת דעתו  ימים מיום שתודיע לי המועצה על זכייתי במכרז ולהפקיד בו בזמן בידי המועצה,

  של גזבר המועצה:

  חוזה.אמור בלתאם אישור קיום ביטוחים בה  א.  

  חוזה.ב לאמור בהתאם ע צות ביערבו  ב.  

  ופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. בזה שהמועצה חאני מסכים   .3

אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי החוזה על המסמכים המצורפים   .4

במועד ויותיי על פי החוזה התחייב אליו כאילו היה חתום על ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע

  על ידי המועצה. בעיקשי

₪ . אם  75,000ת בזה ערבות בנקאית בסך של ויותיי שבהצעתי, מצורפלהבטחת קיום התחייב  .5

די המועצה לא אקיים את התחייבויותיי, כולן או מקצתן, שבהצעתי זו, הזכות המלאה בי

גד ות להתנל כל זכה נוספת, והנני מוותר מראש עאו התראלממש את הערבות ללא כל הודעה 

  ות.ועצה כדי לגבות את הערבלכל צעד שתנקוט המ

הצעתי הכספית להפעלת בית הספר נשוא המכרז הינה דמי ניהול באחוזים מתוך התקציב   .6

יבי פיתוח שבגינם לא יגבו דמי ולל תקצ( לא כ עבור החטיבה העליונה המתקבל ממשרד החינוך

ה (מובהר כי ל שנה בתקופת החוזבכ חוזים*,____) איעור של ___ (במילים: ______הול) בשני

  לל מע"מ).סכום זה כו

  , הצעה מחוץ לטווח זה תפסל.6%- ל 0%* יש לרשום בין   

ביה"ס סך שלא להשקיע במבנה ותשתיות  )(מחק את המיותר אני מתחייב/לא מתחייבבנוסף,   .7

  .ת החוזהם מתחילת תקופילוש שנבתוך ש₪  500,000 –יפחת מ 

וכוללת את כל הדרוש  ים שפורטו במסמכי המכרזזו מבוססת על התנאתי כי הצע י מצהיראנ  .8

  יצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיי על פי תנאי המכרז והחוזה.לב

עה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה ידוע לי כי המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצ  .9

  זוכה.ה

וזות/אזורים, יש למלא ה ולרשת חלוקה למחמידמציע (בתאגיד הפרטים על בעלי התפקידים ב  .10

יים למחוז בו מצויה המועצה). במידה ואחד מבעלי התפקידים ת פרטי העובדים הרלוונטא

תפקיד הקרוב ביותר או לציין "לא המפורטים להלן אינו קיים במציע, יש למלא את פרטי בעל ה

  ":רלוונטי
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  טלפון    מס' זהות    שם ומשפחה        דקיתפ

  ________    ________    ________        יו"ר

  ________    ________    ________        מנכ"ל

  ________    ________    ________        גזבר

  ________    ________    ________      אחראי אזורי 

  ________    ________    ________      אחראי פדגוגי

________    ________    ________    רכיע - אחראי חינוכי

          

  ל.ל התייחסות מטעמם לאמור לעילצרף הערות וכע רשאי מצי* ה

  

לעיל. בקורות החיים  10מצ"ב קורות חיים של כל אחד מבעלי התפקידים המנויים בסעיף   .11

כים המציע מס  ימוד וניסיונו בניהול בתי ספר.מצוינים, בין היתר, השכלת המועמד, מס' שנות ל

 , על פי זימונהישי במשרדי המועצהן או לראיויתייצב ת כי בעלי התפקידים המפורטיםבזא

  .כךחליט על וככל שת

פדגוגית של הרשת, וכן את התכניות - ערכית- מצ"ב מסמך המפרט את ההשקפה החינוכית  .12

  הראשוניות ביחס לבית הספר נשוא המכרז.

  : הנושאים הבאים המפרט את  ים/מצ"ב מסמך. 13

  ולת הנחיה.ראה, תוך גילוי יכוהולמידה  תהליכי מומחיות של המציע בשיפורון וניסי  .א

ם של בעלי תפקידים שונים במסגרת המציע שאינם בעלי רתם וניסיונהשכלתם, הכש  .ב

נשי מנהל תפקידים במוסד החינוך עצמו (כגון מנכ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים פדגוגיים, א

  וכיוצ"ב).

  ים.ים מתקשמנגנון לליווי תלמידו פעיליםו מן אנאות תכניות חינוכיות  .ג

  מצטיינים. וי לתלמידיםמנגנון לליוו אותן אנו מפעיליםיות חינוכ תכניות  .ד

  .שנים לפחות 5מזה אותן אנו מפעילים תכנית לליווי מנהלי בי"ס   .ה

  ה של הרשת : לות או בהפעלהנמצאים בבע על יסודייםלהלן רשימת בתי הספר ה  .14

  

ע"י  מופעל  סשם ביה"  מס"ד

הרשת החל 

  משנת

רשות 

  מיתמקו

רד מש אגף

  וךהחינ

איש קשר 

בביה"ס או 

ברשות 

  המקומית

1            

2            

3            

4            

5            

  .רשימה בנפרד* המציע רשאי לצרף 

  

ברשות מקומית  םעלתשנים בהפ 3נסיון של לפחות  יבעל . להלן רשימת בתי הספר שאנו15

יקה יסטית לסטטה המרכזבהתאם לדירוג של הלשכ 2או  1יאליות הממוקמת באשכול פריפר

  :  )2015(פרסום 
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ע"י על מופ  שם ביה"ס  מס"ד

הרשת החל 

  משנת

דירוג אשכול   רשות מקומית

  פריפריאלי

1          

2          

3          

  

  לפחות (יש לציין הלימודים תש"פ נת בש יםהבעלות ו/או מנהל . להלן רשימת בתי הספר שאנו16

"ס נשוא (נסיעה ברכב) מבי ק"מ 100עד רבה של שיטים) הנמצא בק סף על ביה"סנו אחד בי"ס

  :  במרכז ספירהמכרז "שיטים" 

  

  מיקום ביה"ס  מופעל ע"י הרשת החל משנת  שם ביה"ס  מס"ד

1        

2        

3        

  

  

  

_________                        _____________________  

  חתימת המציע                                                                              תאריך                        

  

  אישור

  

אני הח"מ ___________ עו"ד מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע בפני במשרדי ברח' 

ידי ת"ז מס' _________, ומר/גב' - ו על________________ מר/גב' __________ שזיהה עצמ

כי עליהם חרי שהזהרתי אותם _______ וא' _______ שזיהה עצמו על ידי ת"ז מס_________

שים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ת וכי יהיו צפויים לעונלהצהיר את האמ

______ (המציע) רשום בישראל ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה בפני. כמו כן, הנני מאשר כי ________

  מו.סמכים לעשות כן בשמו הרה זו,ו על הצ__________________, אשר חתמכי ה"ה על פי דין ו

  

              _________________  

  עו"ד                                                
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 _________חתימת המציע : _____

  נספח ו'

  קריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה

  

 השתתפותהסף ל הצעות המציעים אשר יעמדו בכל תנאיהמועצה תבחר את ההצעה הזוכה מבין 

    במכרז.

  
נקודות, בהתאם לחלוקה  100ע לצבור הינו מציו יוכל רבי אותסכום הנקודות המי   .א

 מפורטת להלן.ה
 

  בסעיף זה. 0נקודות. מציע שאינו מלכ"ר ייקבל ציון  5למציע שהוא מלכ"ר ינתנו   .ב
  

  נקודות 15ציון מחיר: סה"כ   .ג

חסי יקוד יהיה יוהנדות נקו 12ם ינתן מקסימום של הניהול  המוצעילקריטריון דמי  . 1

   שלהלן :בהתאם לטבלה 

  
דמי ציע ל% הצעת המ

  ניהול
  ניקוד

0%  12  
1% -3%  6  
  0  ומעלה 4%

  

נקודות. מציע המתחייב  3לקריטריון ההתחיבות לביצוע השקעות בביה"ס ינתנו  . 2

אש"ח בתוך שלוש שנים  500- להשקיע במבנה ותשתיות ביה"ס סכום שלא יפחת מ

יקבל לא יב לכך לא יתחינקודות. מציע ש 3ל ניקוד של זה ייקבמתחילת תקופת החו

  זה.ניקוד בסעיף 
  

  נקודות 80ה"כ ד. ציון האיכות: ס

 לקריטריון הנסיון המצטבר בשנים (עד וכולל שנה"ל תש"פ) בהפעלת בתי ספר על יסודיים. 1
  יהיה יחסי בהתאם לטבלה שלהלן :  נקודות והניקוד 10ינתן מקסימום של 

  ניקוד  הפעלת בתי ספרבנסיון שנות ה
7-10  10  
4-6  6  
1-3  3  

  

נקודות בהתאם למשתנים  50מום ניקוד של . בקריטריון התמונה חינוכית יינתן מקסי2
  הבאים: 

 נק' 14                     לבגרות:זכאות  אחוז -  1משתנה   

  נק' 4                            מצטיינים:  אחוז -  2משתנה 

  נק' 5                מתמטיקה: יח"ל 5אחוז  – 3משתנה 

  נק' 7                    אנגלית:"ל יח 5אחוז  – 4משתנה 

  נק' 4                             נשירה:מניעת  – 5משתנה 

  נק' 4                              הבחינות: טוהר -  6משתנה 

  ק'נ 4      אזרחי:- לאומישירות לצה"ל / וסגי -  7משתנה 
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  נק' 4           :המיוחד בחינוךילדים  שילוב – 8המשתנ

  נק' 4                  :באלימותמעורבות  אי – 9משתנה 

נקודות  8. בקריטריון של ניהול בתי ספר דומים בסביבה פריפריאלית יינתן ציון מירבי של  3
  בהתאם למפורט להלן : 

חות בי"ס אחד ברשות מקומית פעלת לפשנים בה 3ע שהינו בעל נסיון של לפחות צילמ  .ג
מרכזית התאם לדירוג של הלשכה הב 2או  1פריאליות פריבאשכול ממוקמת ה

 0. מציע שאינו עונה לקריטריון זה ייקבל נקודות 4) ינתנו 2015ום לסטטיסטיקה (פרס
  נקודות.

"ס יהמודים תש"פ לפחות בי"ס אחד (נוסף על בלמציע שהוא הבעלות ו/או מנהל בשנת הלי  .ד
יטים" במרכז י"ס נשוא המכרז "שמב ה ברכב)מ (נסיעק" 100ם) הנמצא בקרבה של עד שיטי

  נקודות 0. מציע שאינו עונה לקריטריון זה ייקבל נקודות 4  ספיר ינתנו
  

הרשות  בקריטריון של ידע, נסיון ומומחיות בהפעלת בתי ספר בהתאם לשיקול הדעת של. 4
  : ורט להלן ם למפתאבהנקודות  12המקומית ינתנו סה"כ 

חיה אה, תוך גילוי יכולת הנתהליכי למידה והורור יע בשיפשל המצ ניסיון ומומחיות  .ו
  נקודות בהתאם להחלטת הועדה המקצועית. 2.5  - ל  0והדרכה  ינתנו בין 

שאינם בעלי השכלתם, הכשרתם וניסיונם של בעלי תפקידים שונים במסגרת המציע   .ז
הל אנשי מנוגיים, כ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים פדגכגון מנתפקידים במוסד החינוך עצמו (

  להחלטת הועדה המקצועית.בהתאם  נקודות 2.5  - ל  0בין  ינתנו  - וכיוצ"ב) 
 2.5  - ל  0ינתנו בין  - המציע מפעיל תכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי תלמידים מתקשים   .ח

  דה המקצועית.ם להחלטת הוענקודות בהתא
  - ל  0ינתנו בין  - ים יינדים מצטי לתלמין לליווינוכיות ויש לו מנגנוכניות חהמציע מפעיל ת  .ט

  מקצועית.להחלטת הועדה הנקודות בהתאם  2.5
נקודות.  2ינתנו  - שנים לפחות  5למציע המקיים ומפעיל תכנית לליווי מנהלי בי"ס מזה   .י

  נקודות. 0זה ייקבל מציע שאינו עונה לקריטריון 
  

עית דה מקצוועיעים בסעיף זה ייערכו ע"י תנו למצהדירוג והציון שיינ, הראיונות למציעים
המועצה, מנהל מחלקת החינוך וסגנית  גזברית/נכ"לית: מ באיםמבעלי התפקידים ה רכבשתו

  מנהל מחלקת חינוך.
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  נספח ז'

  חוזה

  2020 בשנת_______  בחודש________   ביום מרכז ספירב ונחתם שנערך

  

  המועצה האזורית ערבה תיכונה    :בין

  86825נ. ערבה .פיר, דמרכז ס    

  ")עצההמו: "ןלהלשתיקרא (    

  ;אחד מצד

  

  __________________________    :לבין

  __________________תאגיד מס' 

  כתובת : ____________________

  הרשת" ): "להלןשייקרא (    

  ;שני מצד

  

ת ל של בי") להפעלה וניהוהמכרז(להלן: " 03-03/20 והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל

סמל מוסד נוכחי  נה,יר בערבה התיכוספ ביישוב "שיטים"מקיף ספר על יסודי ממלכתי 

בית , הכולל כיתות חינוך רגיל ומרכז למידה לתלמידים לקויי למידה (להלן: "660498

  ");ביה"ס" או "הספר

סד ת על מובחירת גורם מפעיל אול העברת בעלוהמכרז נערך בהתאם להוראות נוהל לו  והואיל

  4/2019וך דות חינעלת מוסך על ידי רשויות מקומיות והפחינו

בתי ספר, מייסודה של  -  ועובר לחתימת הסכם זה, ביה"ס נמצא בבעלות רשת "דרכא"  והואיל

  ");הבעלות הקודמת" –( להלן  קרן רש"י

ת "הבעלות" על החטיבה העליונה לידי וזכויות ההפעלה והניהול כוללות את העבר  והואיל

  ;םעלה לחטיבת הבינייזכויות הפ ן אתוכ רשתה

  

  ה"ס תישאר בבעלות מדינת ישראל והמועצה ועובדי ים של בייבת הבינכי חט ומובהר  אילוהו

  ;ההוראה המועסקים בה, ימשיכו להיות מועסקים ע"י המדינה  

ולנהל עבורה את בית הספר,  והרשת השתתפה במכרז והציעה למועצה להפעיל  הואילו

צועי ומנהלי מק כוח אדםיסיון, הידע, הכישורים, היכולת, הנ יא בעלתבהצהירה כי ה

לצורך ניהול והפעלת בית הספר, האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין  רושהד

להפעיל את בית הספר (למעט רשיון להפעלת ביה"ס שבקשה לגביו תוגש עם חתימת 

  בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה;חוזה זה), 

  במכרז;כה צעה הזובחרה כההפעיל את בית הספר נל הרשת לצעתה שהו  והואיל

  

  :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
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  והוראות בסיס מבוא . 1

כותרות הסעיפים  נפרד ממנו. בלתיוהנספחים להסכם זה מהווים חלק  המבוא 1.1

  , ולא ישמשו לפרשנות החוזה.מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד

הניהול ה ות ההפעלת זכויומהמועצה אלרשת והרשת מקבלת  רה בזאתהמועצה מעבי 1.2

ללות את העברת "הבעלות" על החטיבה העליונה לידי הרשת וכן את הכולביה"ס 

  זכויות הפעלה לחטיבת הביניים;

 
נספח רט בבית הספר ינוהל בהתאם להשקפה החינוכית של המועצה ובית הספר, כמפו 1.3

נכ"ל , חוזרי מכל דין, לרבות הנחיות הפיקוחבהתאם ללפי מדיניות משרד החינוך ו 2

  זה זה, תוך שמירה על הצביון הקיים בבית הספר.וד החינוך ותנאי חמשר

  

יב' ממלכתי לבנים - יסודי שש שנתי, הכולל כתות ז'- בית הספר יפעל כבית ספר על 1.4

למידה. פירוט מצבת התלמידים וחלוקה  ולבנות ומרכז למידה לתלמידים לקויי

 ללתית לקבלת והכלת כות חברמתוך מחויב . בית הספר ינוהל3נספח ב כתות מצ"לכי

התלמידים, שהינם תושבי ישראל, המעוניינים ללמוד בו, הכל בהתאם לתקנון הבית 

 ספרי ולמדיניות משרד החינוך.

פוטה של המועצה תינתן הרשת מתחייבת כי לתלמידים המתגוררים בתחום שטח שי 1.5

תחום מחוץ לקום מגוריו ית הספר, על פני כל תלמיד שמודים בבעדיפות בקבלה ללימ

 זה.

לא קיימת כל מניעה משפטית ו/או אחרת להתקשרותם בחוזה הירים כי הצדדים מצ 1.6

זה ולקיום כל התחייבותיהם לפיו, לרבות מתן זכות שימוש במקרקעי בית הספר, על 

  להם. כל הבנוי והמחובר

ו להעביר לאחר את זכויותיה המחות אהרשת לא תהא רשאית למסור, להסב, ל 1.7

צתן, ו/או להאציל מסמכויותיה קמחוזה זה, כולן או ה לפי התחייבויותיו

וממחויבויותיה לפי חוזה זה לכל אדם ו/או גורם אחר מטעמה אלא באישורה של 

  המועצה בכתב ומראש.

  פי המקובל ברשת ובהסכמת המועצה.לשם בית הספר יתווסף שם הרשת, על  1.8

תביעה ו/או ו/או  ה לכל דרישהבאחריות מלא ישאו מתלות הקודו/או הע המועצה 1.9

עלה בקשר לניהול ואחזקת בית הספר עד ליום תחילת הפעלת בית הספר על ותטענה ש

ידי הרשת כאמור להלן. האמור בסעיף זה כפוף לכך שהרשת תודיע למועצה על כל 

לתה, תעביר למועצה ד עם קבה ו/או תביעה שתגיע אליה בעניין זה, מיידרישה ו/או טענ

ו/או לתגונן בפני התביעה  למועצה לטפל בפניהתאפשר נוגע לכך, וכל מסמך ה

באמצעות עו"ד מטעמה. הרשת לא תנהל מו"מ ולא תתפשר עם הפונה/התובע ללא 

  אישור המועצה מראש ובכתב.

 תנאי מתלה . 2

ת ישיונולא יתקבלו הר 30/8/2020ועד ליום לו, במידה להלן, יחו 2הוראות סעיף  2.1

  :והאישורים הבאים



 - 34  -  

 _________חתימת המציע : _____

  .רשתית הספר על שם הפעלת ברישיון לה  2.1.1    

אישור ארגון המורים העל יסודיים להעברת בית הספר לניהול הרשת. מובהר כי   2.1.2    

המורים הנ"ל ובו התייחסות מפורשת  ןהסכם חתום של הרשת עם ארגו

  ווה אישור כאמור.לביה"ס, יה

ם. המורי ןגון להפעלת בית הספר ואישור אררישיו הרשת מתחייבת לפעול להשגת 2.2

ההפעלה של בית הספר וכן את כל המסמכים ישיון קשה לרת תגיש את הבהרש

הנדרשים מיד עם חתימת חוזה זה. המועצה תעזור לרשת, ככל יכולתה, לביצוע 

  התחייבות זו.

 ספר ו/או לא תגיש לקבלת רישיון להפעלת בית הבמידה והרשת לא תגיש בקשה  2.3

לל בכ פר ו/או לא תעשהבית הסר להפעלת ם שעליה להגיש לשם קבלת אישומסמכי

ו/או במועד את כל הפעולות הדרושות לקבלת הרישיונות והאישורים כאמור בסעיף 

ימים מראש,  10לעיל, תהיה המועצה רשאית, לאחר שמסרה לרשת התראה של  2.1

  להלן. 22סעיף ערבות הביצוע שהפקידה הרשת בהתאם להוראות  לחלט את

להלן (הפעלת בית  11יף יחולו הוראות סעהרשת, לה על שם עד לקבלת רישיון הפע 2.4

  הספר בתקופת הביניים).

 2.1לא נתקבל מאת משרד החינוך רישיון הפעלה לבית הספר עד למועד הקבוע בסעיף  2.5

  ט להלן, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט:לעיל, תהיה המועצה רשאית לפעול כמפור

 או עד למועד מאוחר  30/10/20ד ליום ד לקבלת הרישיון עיך את המועלהאר  2.5.1

 בהסכמה עם הרשת. –יותר 

 למסור לרשת הודעה בכתב בדבר ביטולו של חוזה זה .  2.5.2    

מסרה המועצה הודעת ביטול כאמור ברישת סעיף זה לעיל, לא תהיה הרשת       

מהמועצה, ובחתימתה ו ת לתשלום ו/או לפיצוי ו/או להחזר הוצאות כלשהזכאי

ו/או דרישה לתשלום ו/או  הכל תביעה ו/או טענשת על ה מוותרת הרעל חוזה ז

  פיצוי ו/או החזר הוצאות כאמור.

 הצהרות המועצה . 3

  המועצה מצהירה כדלקמן:

הבעלות "(א" נכון למועד פרסום מכרז זה הבעלות על ביה"ס הינה בידי רשת "דרכ 3.1

 . 2013שנת ז אשר מפעילה את ביה"ס מא) "הקודמת

המועצה, כלפי צד שלישי,  לשכספיים או אחרים, ובות, ויות ו/או חלא קיימים התחייב 3.2

 בקשר לבית הספר.

למיטב ידיעתה, המועצה אינה מצויה בהפרה של הוראות כל דין או החלטה של בית  3.3

מוסמכת אחרת בקשר עם בית הספר, ולא או כל רשות  \משפט ו/או רשות ממשלתית ו

 לוהוראה בקשר עם ניהזה או היא הפרה חוכל צד שלישי כלשהו הטוען כי ל ידוע לה ע

 בית הספר.
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המועצה אינה צד להליך משפטי בקשר עם בית הספר, בין כתובעת ובין כנתבעת, בבית  3.4

 משפט, בבית דין, בבוררות או בטריבונל משפטי כלשהו כאמור.

  .1ח פסנירוט מלא של כל העובדים בבית הספר במצורף פ להסכם זה 3.5

  

 הצהרות הרשת . 4

 צהירה כדלקמן:הרשת מ

ים והמידע הנדרשים לצורך כל המסמכים, ההסבר לידיה מן המועצה אתלה קיב 4.1

 הפעלת בית הספר ומילוי כל התחייבויותיה על פי החוזה ומסמכי המכרז.

ולל מבני בית הספר, מבני העזר היא בדקה, לפני הגשת הצעתה, את בית הספר כ 4.2

ה וכן כל בדיקה גישתרבות), דרכי הני הספורט, הספריה ואולמות התקן מלביה"ס (כגו

 לה להשפיע על הפעלת בית הספר והתקשרותה בחוזה זה.העלוספת נו

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

ת , וכי היא מסוגלת ובעלת כושר וכישורים לבצע אהדרושים לשם הפעלת בית הספר

לאה ה המרצונעם כאמור לשביעות לבצוהיא מתחייבת  התחייבויותיה על פי חוזה זה,

 של המועצה.

ידוע לה שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררה מכל  4.4

ורך לשלם מס, היטל, אגרה, חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות, או מו הצ

קשר עם הפעלת ן בה, על פי כל דיהמוטלים עליה, או שיוטלו עלי, תשלומי חובה וכיו"ב

 .הספרבית 

הרשת מצהירה בזאת כי לא שילמה למועצה ו/או לגוף אחר כלשהו דמי מפתח עבור  4.5

זכות השימוש במקרקעין ובמבני בית הספר, וכי לא יהיה בכך שהיא תפעיל את ביה"ס 

  מקרקעין.ב לפי חוזה זה כדי להקנות לה מעמד של דייר מוגן

  הרשת: התחייבויות . 5

ם מקצועיים הקיימים ומוחלים בכל כלליאו /ל דין ו/או נוהג וי כהרשת תפעל על פ 5.1

  הקשור בהפעלת בית הספר.

הרשת מתחייבת להפעיל את בית הספר במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה,  5.2

 קנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.ביעילות, בנאמנות, בדיי

 ו את קצועיים, אשר ימלאם מוצע בידי עובדיכי הפעלת בית הספר תבחייבת, מתהרשת  5.3

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

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

 תוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען.ו

הרשת לקלוט  יבתה בביה"ס, מתחידים חדשים לעבודרך בקבלת עובצוככל שיהיה 

ם ו/או להכשירם לתפקידם כנדרש. כמו כן מתחייבת הרשת, ככל ומנים מיעובדי

שהדבר אינו עומד בניגוד לכל דין, לתת עדיפות בקבלה לעבודה לתושבי יישובי הערבה 

 התיכונה.
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וך חובה תושבי יישובי ינתרשום ותקבל לביה"ס את כל התלמידים בגיל ח שתהר 5.4

ים עם מוגבלות והזכאים ילד ס שלתגביל הרשמה לביה"לא וכן לא תמנע ו המועצה

 לתמיכה במסגרת תכנית שילוב, ובכפוף לכל דין.

הרשת מתחייבת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות עם  5.5

 בקשת המועצה.המועצה, לפי 

 לרבות חרתרד החינוך וכל רשות מוסמכת אמשהרשת תפעל בהתאם להוראות ונהלי  5.6

 –1953וך כמפורט בחוק לימוד  פעלת מוסד חינסטטוטוריות להדרישות הם לבהתא

חובה, תש"ט והתקנות מכוחו, חוק –1949והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 

וראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על הפיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם לה

פי נו כעדכואף  - (לעניין שכר כר העסקה ותנאי ש סד חינוך, תוך מחויבות לתנאימו

שיעשה מזמן לזמן), על פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים כפי 

וכפי שיעודכנו שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך ,התקפים והחלים 

 .או ישונו מזמן לזמן
  

ם הרלוונטיים לשם ופירשים מאת כל הגאת כל האישורים הנדיבת לקבל חיהרשת מת 5.7

ת הספר. המועצה תעשה כמיטב יכולה לסייע בידי הרשת לקבל את ת ביהפעל

 האישורים לפי כל דין.

הרשת מצהירה בזה שאינה רשאית ו/אינה מוסמכת להתחייבת בשם המועצה,  5.8

להטיל על המועצה ל תחייבת שלא תקבל החלטות ו/או תפעל באופן העלוומ

ש ובכתב, את אישור מרא לכך,, אלא אם כן תקבל רותכספיות ו/או אחהתחייבויות 

  המועצה בחתימת ראש המועצה וגזבר המועצה.

הרשת אחראית לשמור על איזון תקציבי שוטף בהפעלת בית הספר, ותישא בעצמה בכל  5.9

שאינה קשורה, ת בתקופה שבה היא תפעיל את בית הספר, למעט חבו גרעון שייווצר

במשותף למציאת מקור דים הצד ס. במקרה זה יפעלויה"עקיף, לניהול בבאופן ישיר או 

 מימון לאותה חבות.

 הרשת תקפיד כי יישמרו כל הוראות הבטיחות בעבודה בבית הספר, בהתאם לכל דין. 5.10

 על פי חוק  ל בית הספר על פי כל דין, ובכלל זההרשת תקפיד לנהל את חשבונות הבנק ש 5.11

 2000- סתש" ים למטרות חינוך),נכסהקצבות והגנת  רשויות המקומיות (ייעוד כספיה

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

 הרשת תקפיד לנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן לשלם את כל המיסים כדין. 5.12

כל  אתומבני בית הספר, ותבצע ה על ניקיון המקרקעין הרשת תהא אחראית לשמיר 5.13

ירה לשמ זה, לות הרשת לפי סעיףפעוחזקתם השוטפת. העבודות הנדרשות לצורך א

 ולאחזקה שוטפת כאמור, תעשינה על חשבון התקציב השוטף של בית הספר.

הרשת תימנע מביצוע כל שינוי מהותי במקרקעין, שהזכויות בהם בבעלות המועצה,  5.14

הסכמת שני הצדדים ב קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב. כל בניה תבוצעללא 

  . מראש ובכתב
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את החזקה בבית הספר, על יב הרשת ה זה, תשרות על פי חוזתקשעם סיום הה 5.15

יחידותיו השונות ומקרקעיו, לידי המועצה, כשהם במצב בו היו ביום חתימת החוזה, 

 למעט בלאי סביר הנובע משימוש רגיל.

ית הספר, לרבות שבירה ב תהא רשאית לבצע שינויים פנימיים במבניי הרשת מוסכם כ 5.16

מראש, באישור מהנדס תב וה בכיים, בהסכמת המועצנימקמה של קירות פו/או ה

 המועצה, ובהתאם להוראות כל דין.

הרשת מתחייבת כי בשנה הראשונה בתקופת החוזה לא תערוך שינויים בתוכניות  5.17

נוי שיבית הספר, אלא אם כן ניתן אישור הועד המנהל להחינוכיות הקיימות כיום ב

נה זו חר ש. לאנת הלימודים תשע"דת שעוד לפני תחיל בתוכנית חינוכית מסוימת,

 להלן. 6תהיה הרשת רשאית לערוך שינויים באישור הועד המנהל כאמור בסעיף 

הרשת תספק שירותי שמירה לבית הספר, בהשתתפות מימון מטעם המועצה ומטעם  5.18

החינוך ובהתאם להנחיות ד שרד החינוך, בהתאם לתקנים הנהוגים על ידי משרמ

  ישראל.  משטרת

יות קב"ט המועצה, מתוקף לו בהתאם להנחא ועובדיה יפעייבת שהימתחהרשת  5.19

  סמכותו כקב"ט מוסדות החינוך בתחום שטח שיפוטה של המועצה.

לצורך בדיקת הרשת תאפשר לנציגי המועצה להיכנס בכל עת למתחם בית הספר,  5.20

ללא דיחוי  והמתקנים הקיימים בו, ותפעל יםמצבם הבטיחותי והתחזוקתי של המבנ

  זוקתי בהתאם לדרישת נציגי המועצה.ו תחו/א כל ליקוי בטיחותי קוןלתי

 הרשת מתחייבת למלא אחר כל התחייבויותיה על פי חוזה זה בתיאום עם המועצה. 5.21

 שביעות רצונה המלאה של המועצה.הרשת מתחייבת למלא את כל הוראות המועצה ל 5.22

 ועד מנהל . 6

 הספר.יקימו ועד מנהל לבית  המועצהו הרשת 6.1

 עה) חברים.(ארב 4ימנה הל הועד המנ 6.2

בועד המנהל יכהנו ראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך במועצה, או מי מטעמם, מנהל  6.3

 הרשת, או מי מטעמו, ונציג נוסף של הרשת.

 הועד המנהל. ראש המועצה או מי מטעמו ישמש כיו"ר 6.4

נו להשתתף בית ספרי, או מי מטעמם, יוזמה מנהל בית הספר ויו"ר ועד ההורים 6.5

להם זכות הצבעה. מנהל בית הספר לא יוזמן היה לא תהוועד המנהל, אך  בותבישי

 להשתתף בישיבות העוסקות בתנאי העסקתו ו/או המשך עבודתו.

 לכל נציג בוועד המנהל יהיה קול אחד בכל הצבעה. 6.6

מועצה (או נציגו) ולמנהל ה וועד המנהל יתקבלו ברוב קולות, אולם לראשות ההחלט 6.7

 ו בוועד המנהל.תקבלת שהזכות וטו על החלטוהא ת (או נציגו) תהרש

 תפקידיו וסמכויותיו של הוועד המנהל יהיו כדלקמן: 6.8
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קביעת המתכונת החינוכית לביה"ס, עיצוב דרכו הפדגוגית, קביעת תכנית  6.8.1    

חיות משרד הנהכל בכפוף ל –ועריכת שינויים במבנה הארגוני  הלימודים

  וך.החינ

העברה מסעיף לסעיף בהיקף  י כלהר כשל בית הספר. מוב נתיישור התקציב השא 6.8.2    

מתקציב הסעיף הרלוונטי ובמסגרת התקציב המאושר, טעונה  10%העולה על 

  אישור הוועד המנהל.

  תיקונו. אישור תקנון בית הספר ו/או   6.8.3    

המתקנים רבות תחזוקת ושמירת המבנים, ל ניהול הנכסים של בית הספר,   6.8.4    

  "ב.ופני השימוש  וכיו, אוהציוד

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

  חינוכיים.

  זה.לחוזה  1.5קביעת מדיניות קבלת תלמידים בכפוף לאמור בסעיף    6.8.6    

  .תים נוספים או לכל עניין אחררוקביעת תשלומי הורים לתל"ן, לשי    6.8.7    

סות והוצאות, תוך השוואה בין התכנון ר, הכנית הספיווח על תקציב בת דקבל   6.8.8    

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

  דיון בדיווחים שיתקבלו ממנהל בית הספר.   6.8.9    

ישגי של פעילויות בית הספר ו/או הה קבלת דוחות מדידה, בקרה והערכ   6.8.10    

  ו.ות כאלהתלמידים, ככל שיהיו דוח

מינוי בעלי תפקידים אחרים  - מינוי מנהל ביה"ס וכן, בתיאום עם מנהל ביה"ס    6.8.11    

  ות ורכזי  מקצוע, בכפוף לכל דין.כגון סגן המנהל, רכזי חטיב

  החלטה בכל עניין אחר שייקבע על ידי הועד המנהל.   6.8.12    

ר, בהתאם וע בסמכויות המועצה הפדגוגית של בית הספאין בכל האמור לעיל כדי לפג 6.9

  להוראות הנוהל של משרד החינוך.

שיבות מן הוועד המנהל יתכנס לפחות פעמיים בשנה, במשרדי המועצה במרכז ספיר, לי 6.10

"י יו"ר הוועד המנהל. לכל חבר וועד מנהל תהא הזכות לבקש המנין שמועדיהן ייקבעו ע

שתישלח ועד המנהל לישיבה שלא מן המנין, בהודעה מיו"ר הוועד המנהל לכנס את הו

חברי הוועד המנהל, למנהל ביה"ס (או נציגו)  ליו"ר הוועד המנהל, עם העתק לכלל

מבקש לדון בישיבה. ה יפרט המבקש את הנושאים בהם הוא ולנציג ועד ההורים. בהודע

(שלושים)  30ין בתוך קיבל יו"ר הוועד המנהל פניה כאמור, יזמן ישיבה שלא מן המנ

  יום מקבלתה.

(שניים) לפחות מחברי הועד  2המנהל יהיה בנוכחות ם ישיבות הוועד מניין חוקי לקיו 6.11

 ) נציג הרשת. ככל שלא יהיה 1ואחד () מהם יהיה נציג המועצה 1המנהל, ובלבד שאחד (

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

  משתתפים. מספר של
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 תקופת התקשרות . 7

לרבות העסקת עובדים  ,1/7/20י חוזה זה תחל ביום בית הספר על פ מוסכם כי הפעלת 7.1

 .1/7/20אשר תחל גם היא ביום 

 .בוטל 7.2

 30/6/2025ועד ליום  1/7/2020מיום , החל ) שניםחמש( 5יה בתוקף למשך חוזה זה יה 7.3

 "). תקופת החוזה(לעיל ולהלן: "

) תקופות שמח( 5 - בת הרשת, להאריך את תקופת החוזה בעצה רשאית, בהסכמהמו 7.4

). המועצה תודיע לרשת בכתב על הארכת או 1/7-30/6כל אחת ( ה אחתשנ נוספות, בנות

ה) חודשים לפני תום תקופת החוזה. כל (שלוש 3- יאוחר מאי הארכת ההסכם לא 

כדי לגרוע  ההארכה כאמור. אין באמור בסעיף זההוראות חוזה זה יחולו גם בתקופות 

  להלן.  21מהוראות סעיף 

 לניהודמי  . 8

תמורת ביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות הרשת בהתאם לחוזה זה ולמסמכי  8.1

טופס הצעתה ביים בשיעור הנקוב ול שנתת דמי ניההמכרז, תהיה הרשת זכאית לגבו

 וזים) מתוך הסכום הכולל של התקציב אח ____(במילים:  ____דהיינו: %  – למכרז

בית הספר, לא כולל יונה בה העלהחטיבהמתקבל ממשרד החינוך לצורך הפעלת 

  ").דמי הניהולתקציבי פיתוח, לכל שנה בתקופת החוזה (להלן: "

כוללים מס ערך מוסף, בשיעור שיהיה בתוקף  לעיל, 8.1בסעיף דמי הניהול, כאמור  8.2

  מעת לעת בתקופת החוזה.

, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, קבוע וסופי כולל,ו/או סכום דמי הניהול יהיה  שיעור 8.3

ר עבודה ו/או עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה לרבות עקב שינויים כלשהם בשכ

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

ות או תקורות נוספ\ען הסר ספק יובהר כי הרשת לא תהיה רשאית לגבות עמלות ולמ 8.4

 מעבר לדמי הניהול.

 פת של בית הספרההפעלה השוט . 9

  ורט להלן:קבלת על עצמה אחריות כמפהרשת מצהירה, מתחייבת ומ 9.1

הרשת מתחייבת, שכל התקציבים שיתקבלו ממשרד החינוך לצורך הפעלת   9.1.1

לעיל), וכן כל תקציבי הפיתוח ו/או  8יהול, כאמור בסעיף דמי הנ(בניכוי  ביה"ס

שיתקבלו ממשרד החינוך, דים ו/או הייעודיים ו/או ההקצבות התקציבים המיוח

מתרומות  שיתקבלו מהמועצה לצורך הפעלת ביה"ס ו/אווכן כל התקציבים 

 לצורךעדי ובאופן בלישמשו אותה במלואם  –ו/או מתמיכות מגורמים נוספים 

  ו וניהולו של ביה"ס, ולא ייועדו על ידה למטרה אחרת כלשהי.הפעלת

על פי חוזה זה לניהול ותפעול בית תדאג לביצוע כל הפעולות שתידרשנה הרשת   9.1.2

ניות בית הספר ולמתכונת הכל על חשבון התקציב השנתי, ובכפוף למדיהספר, 

 החינוכית, כפי שנקבעו על ידי הוועד המנהל.
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הול בית הספר ותפעולו, תעמיד הרשת לרשות בית הספר את מלוא גרת ניבמס  9.1.3    

תפעול בית הספר, מענים  יהם היא אמונה,  ובכלל זה: חינוך,השירותים על

נוך לזהות אישית ונוער בסיכון, תכניות לצמצום פערים, חי רווחתיים לילדים

ן , תכנוש ולנכסיםוקבוצתית, מינהל משאבי אנוש, מינהל כספים, מינהל לרכ

 וניהול הצטיידות, ניהול שירותי מחשב ותקשורת מחשבים לצרכים פדגוגיים

ל י ציבור לכלל הרשת, ייעוץ משפטי שוטף. כומנהליים, ניהול מערך שיווק ויחס

 השנתי של בית הספר. זאת , בהתאם לנהוג ברשת ובכפוף לתקציב

לים עסקים המפעי ם מקומייםהרשת תשתדל לרכוש מוצרים ושירותים מספקי  9.1.4    

ר או בתחום הערבה התיכונה, ובכל מקרה של שוויון במחיר וברמת המוצ

 . מי, ככל שהדבר אינו נוגד את הוראות הדיןהשירות, תבחר הרשת בספק המקו

בכפוף לאמור ברישת סעיף זה לעיל יובהר, כי הרשת היא שתנהל את הרכש       

י המועצה (לרבות ו במבנרקעין ו/אוהנכסים. הרשת לא תבצע כל שינוי במק

ב מאת המועצה ובכל שינוי בייעוד ו/או בסיווג), ללא קבלת אישור מראש ובכת

  ור יבוצע בכפוף לכל דין. מקרה שינוי כאמ

לת בית הספר על ידי הרשת, תישא הרשת בכל הוצאות יום תחילת הפעהחל מ  9.1.5    

ו ות ו/אבו, הנובעאחזקתו השוטפת והרגילה של בית הספר ושל הציוד ש

ת הכרוכות ו/או הדרושות לשימוש רגיל בנכס לצורכי בית הספר ו/או לפעילו

שנתי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל השוטפת של ביה"ס, מתוך התקציב ה

 החשמל, טלפון ותקשורת.תישא הרשות בכל ההוצאות בגין צריכת המים, 

הספר בהתאם  את ביתייד הרשת החל מיום הפעלת ביה"ס על ידי הרשת, תצ  9.1.6    

ב השנתי של למגמות וההרחבות השונות, על פי צורך, והכל על חשבון התקצי

  נוספים שיושגו על ידי הרשת ו/או המועצה. ביה"ס או מתוך תקציבים

הרשת תאפשר לתלמידי ביה"ס היסודי שבבעלות המועצה להמשיך לעשות   9.1.7    

הנהוגה ערב תכונת ביה"ס, במשימוש בחדרי המחשבים המצויים במתחם 

ביה"ס  חתימת חוזה זה ובתיאום מראש בין הנהלת ביה"ס התיכון להנהלת

  היסודי.

בתיאום עם מתנ"ס ערבה בתחומים בהם קיימת השקה בין פעילות  הרשת תפעל  9.1.8    

ביה"ס לפעילות המתנ"ס (התאמת שעת סיום יום הלימודים לשעת התחלת 

"ס במסגרת יום הלימודים ת במתנאה להדרכופעילות החוגים במתנ"ס, יצי

 וכיו"ב).

 ספרהתחייבויות המועצה לצורך תפעול בית ה 9.2

  ת המועצה כדלקמן : לצורך תפעול בית הספר, מתחייב

להעביר לרשת כל תקציב ייעודי שיתקבל אצלה עבור ביה"ס במלואו ולאחר    9.2.1    

 ם.קבלתו, בכפוף לכל דין ועל פי כללי החשבונאות המקובלי

אף האמור לעיל, אגרת תלמידי חוץ לתלמידי החינוך המיוחד תועבר לרשת על    9.2.2    

ותפעול החינוך המיוחד מצד המועצה,  (שלושים אחוז) עבור ניהול 30%כוי בני

אשר יישארו אצל המועצה. כמו כן, נתונה למועצה הזכות להודיע לרשת כי היא 
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נוך הרגיל (ככל די החיחוץ לתלמי(שלושים אחוז) מאגרת תלמידי  30%מנכה עד 

י המועצה שתהיה), בטרם העברתם לרשת. אגרת תלמידי חוץ תגבה על יד

ת, על בסיס נתונים שיעביר בית הספר למועצה. מהרשויות המקומיות השונו

המועצה תעביר את סכום האגרות שיגבו בפועל, בניכוי חלק המועצה כאמור 

 לעיל.

כל נתון שתתבקש, הנוגע לבית לרשת  ולתה לספקהמועצה תעשה כמיטב יכ   9.2.3    

 .הספר בגין התקופה שקדמה לקיומו של חוזה זה

בית הספר לרשות הרשת לצורך הפעלת ביה"ס במצב המועצה תעמיד את מבני    9.2.4    

. מוסכם כי קבלת רשיון להפעלת ("as-is")בו יהיו במועד תחילת תקופת החוזה 

חם ביה"ס לרשות הרשת מדת מתמוקדם להעבית הספר ע"י הרשת מהווה תנאי 

במקרקעין ובמבני  כאמור. הרשת לא תשלם למועצה כל תשלום בגין השימוש

ם מדובר בהחזרי הוצאות שהמועצה הוציאה עבור בית הספר בית הספר, אלא א

והוכיחה את ההוצאה בחשבונות וחשבוניות . כמו כן המועצה לא תחייב את 

 מכח חוקי עזר.יטלים ים כגון ההרשת בתשלומים החלים על בעל

שת הביוב מחוץ למתחם המועצה תספק לבית הספר, על חשבונה, אחזקה של ר   9.2.5    

רותי פינוי אשפה וצריכת מים. מוסכם כי האחריות לתחזוקה בית הספר, שי

השוטפת של מערכות המים, הביוב, החשמל, המיזוג, המיחשוב, התקשורת 

ות לבטיחות ולתקינות שוטפת האחרי ע על ידה.והגינון, תחול על הרשת ותבוצ

  דה ועל חשבונה.של מבני בית הספר תחול על הרשת ותבוצע על י

אגרת ביוב בהתאם לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) הרשת תשלם למועצה 

(תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), 

הוראת דין שתבוא במקומם). או כל מעת לעת (, כפי שיהיו בתוקף 2010- תשע"א

שריט המצורף להסכם זה לצורך חוזה זה מתחם בית הספר יוגדר על פי הת

 חריות לתשתיות מחוץ למתחם בית הספר תחול על המועצה.. הא6נספח כ

הסעות התלמידים הסדירות בימי הלימודים הרגילים כמוגדר על ידי משרד   9.2.6    

יסעים של המועצה, והמועצה תישא רכת ההאמצעות מעהחינוך, יבוצעו ב

ההיסעים  מלוא המימון למערך בעלויות הפעלת ההיסעים. המועצה תקבל את

  נוך ומכל גורם אחר המממן את ההסעות.החי ממשרד

מובהר בזה, שהמועצה תבצע את הסעת התלמידים במסגרת "סבבי הסעה",       

הגים תה והנים שבבעלובהתאם ליכולותיה, הנגזרות ממספר האוטובוס

המועסקים על ידה. "סבבי ההסעה" האמורים יכול שישפיעו על שעות 

ביה"ס, לרבות תלמידי התיכון, ידי חלה/הסיום של יום הלימודים של תלמההת

הרשת מתחייבת להתחשב  ועל היכולת לבצע שירותי הסעה נוספים עבור ביה"ס.

  בכך, ולהתאים את פעילות ביה"ס במידת הצורך.

סעות התלמידים למטרות אחרות כגון טיולים וסיורים, פעילות י כל המובהר כ      

צה לו, ימומנו ע"י הרשת ומחות, נסיעות לצרכים פדגוגיים באזור חוץ בית ספרי

 במסגרת תקציב בית הספר.

המועצה מתחייבת להעביר לרשת, במסגרת "סל התלמיד" כמפורט להלן, את   9.2.7    

כומים שלא יפחתו מהשתתפותה "ס, בסום של ביהשתתפותה בעלויות הקיה
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ביה"ס (לו היה מופעל על ידה) במימון השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת 

  : הנושאים הבאים על  בדגש

של עלות עובדי המנהל  100%- השלמת תקצוב נורמטיבית ל    9.2.7.1      

  השירותים והסיוע.

  ו').פול וכ(אגרת שכ השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים  9.2.7.2      

תשלומי חשמל ומים בגובה העלות הממוצעת בשלוש השנים   9.2.7.3      

  חרונות.הא

שות בנוגע להיבטי בטיחות ובריאות, כולל הנדרמענה להוצאות   9.2.7.4      

  תיקון ליקויים מהותיים.

  מענה בנושא הנגשה פרטנית כמתחייב בדין.  9.2.7.5      

  "סל התלמיד" - להלן ביחד       

עביר לרשת סל תלמיד בהתאם לשיקול דעת המועצה והחלטתה בכל ועצה תהמ  9.2.8    

 - א יפחת משל כולל בסך יהיה תשפ"אהתלמיד לשנת הלימודים  שנה ושנה. סל

. סל התלמיד האמור הינו סופי וכולל את השתתפות המועצה ₪  500,000

 לעיל, 9.2.7עיף סהתקציב הנדרש בהתאם ל(מאצ'ינג) באחזקת ביה"ס, 

השתתפות בתקצוב שעות תקן וצרכים מיוחדים, שכרם של שרתים, מזכירות 

ים המתקיימים השוניעות וכן את השתתפות המועצה בפרויקטים השנתיים וסי

אין בהשתתפות זו מצד המועצה בכדי לחייב אותה להשתתפות  בביה"ס.

 .מסוים בשנים שלאחר מכן או בסכום בשיעור

במתקנים ציבוריים של המועצה  להשתמשבית הספר המועצה תאפשר ל  9.2.8    

לות הבית ספרית, בהתאם הנדרשים לצורך קיום תכנית הלימודים והפעי

  עצה ובתמורה המקובלת בין גופי המועצה.במו לנהלים הקיימים

 המועצה תסייע בידי הרשת להמשך קבלת תרומות ותמיכות לביה"ס.    9.2.9    

פעילויות השונות, יועברו ישירות עדים להספר המיותשלומי ההורים עבור תלמידי בית  9.3

 מהורי התלמידים לידי הרשת. 

ה על ידי המועצה ותשמש תיגבור ברישת סעיף זה  לעיל, אגרת החינוך על אף האמ

למטרות: מימון ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ומימון מפעל השאלת הספרים 

 המתנהל בספריה האזורית המופעלת על ידי המתנ"ס.

ינוך לקבלת תקציבים ולקבלת רשיון להפעלת בית הספר, תוגשנה שרד החבקשות למ 9.4

ע"י המועצה, מבלי  גשנהקשות שחובה להגישן ע"י רשות מקומית תוע"י הרשת. ב

שהדבר יטיל על המועצה חובה כספית או אחרת, ובכפוף להוראות כל דין החל על 

  המועצה.

 ניהול פדגוגי של ביה"ס .10

 ף ממלכתי ויישאר כזה גם תחת ניהולה של הרשת.פר מקיינו בית סמובהר כי ביה"ס ה 10.1
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ינוכית של ת החעיל, הרשת תהא אחראית על גיבוש המתכונל 10.1בכפוף לאמור בסעיף  10.2

ביה"ס, תוך שמירה על צביונו הממלכתי ובהתאם לערכים על פיהם הוא מנוהל ערב 

ה והנהלת המועצ דיאלוג עם.מתכונת זו תגובש תוך  2חתימת חוזה זה, כמפורט בנספח 

וועד המנהל של ביה"ס, היוועצות במשרד החינוך וכל שינוי מהותי יובא להכרעת ה

 ביה"ס.

והמנהלי של ביה"ס יהיה בהתאם למדיניות עליה יוחלט בוועד דגוגי הניהול השוטף הפ 10.3

 המנהל ובאחריות הרשת.

ת ותדאג החל ממועד העברת האחריות לניהול ביה"ס לרשת, תהא הרשת אחראי 10.4

הוראה מקצועית בכל המחלקות והמגמות של ביה"ס, תפקח על יישום תכנית הבטחת ל

ות הפדגוגיות, הערכיות והתוצאמודים ותישא באחריות להישגי התלמידים הלי

  והחברתיות של ביה"ס.

הליווי וההנחיה הפדגוגיים של ביה"ס יהיו נתונים בידי הרשת בכפוף לפיקוח של משרד  10.5

ם ו/או המדריכים הפדגוגיים ו/או המקצועיים המפקחימתחייבת שהחינוך. הרשת 

אמץ יעשו מעם אחת בכל חודש במהלך שנת הלימודים ומטעמה יגיעו לביה"ס לפחות פ

  להיענות לצרכי מנהלת ביה"ס.

החל ממועד חתימת חוזה זה מתחייבת הרשת ללוות את מנהלת ביה"ס, באופן פעיל  10.6

 .פ"אושוטף, בהכנות לקראת שנה"ל תש

כה מדידה ובקרה של הישגי ביה"ס והתלמידים ותעביר את צע הערהרשת תב 10.7

ברשת או  לנהוג צה בכל עת שתתבקש לעשות כן וזאת בהתאםהממצאים לידי המוע

 בהתאם לנהלי הערכה, מדידה ובקרה שיקבע הועד המנהל של ביה"ס.

   הפעלת בית הספר בתקופת הביניים .11

הספר על שם הרשת (לעיל  ה לביתשיון הפעלהחל מיום חתימת חוזה זה ועד לקבלת ר 11.1

 לאמור בסעיף זה להלן. "), יפעל בית הספר בהתאםתקופת הבינייםולהלן: "

תמשיך להפעיל את ביה"ס תוך  )הבעלות הקודמתלרבות טעמה (המועצה או מי מ 11.2

 שמירה על מצבו ומסלולו הנוכחי.

עם  שה בשיתוףואילך, תיע תשפ"אכל החלטה משמעותית הנוגעת לשנת הלימודים  11.3

יגי הרשת ובהסכמת הרשת, תוך מאמץ להמשיך תהליכים הנמצאים בהתהוות נצ

כניות עבודה המתקימים בביה"ס כני ותתחות ביה"ס, לרבות הליך בניית חזון עדוהתפ

 .תש"פבשנה"ל 

כל התקשרות חדשה תחתם ע"י המועצה ותאושר בכתב ע"י נציג הרשת וכן ייקבע בה  11.4

ות וההתחיבויות מכח התקשרות זו מסורות הזכוי עלה לרשת,כי עד למתן רשיון ההפ

סורות ע"י הרשת, יהיו אותן זכויות וחובות מ למועצה ומרגע קבלת רשיון ההפעלה

  בידי הרשת ויחייבו אותה בלבד.

  .בוטל 11.5

לאחר קבלת רשיון ההפעלה ע"י הרשת, תהא הרשת אחראית לנהל ולהפעיל את ביה"ס  11.6

  כל דין. בהתאם לתנאי חוזה זה ועל פי
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  כח אדם .12

יוחלט , והעובדים המנהליים עליהם הבעלות הקודמתעובדי כל עובדי ההוראה שהם  12.1

יעות וכו'), יעברו להיות עובדי הרשת החל ות, סיע"י המועצה והרשת (שרתים, מזכיר

") .ממועד זה ואילך יהיו העובדים העוברים, העובדים העוברים(להלן: " 1/7/20מיום 

יסתיימו  הבעלות הקודמתובד מעביד בינם לבין ן ויחסי ער ועניעובדי הרשת לכל דב

עלו המועצה יפ. הרשת ו1 נספחבדים מצורפת להסכם זה כבמועד האמור. רשימת העו

יחד לביצוע חילופי המעבידים כאמור על פי דרישות הדין, ובפרט לשלוח הודעה 

ם, רות המורי, הסתדמפורטת לכל עובד בענין זה וכן לקבל את הסכמת ארגון המורים

 הסתדרות המעו"ף וועד העובדים במועצה. 

עבודתו  תביעה שתומצא מצד עובד כלשהו בגין תקופת בכל דרישה או המועצה תטפל

, לרבות כל תביעה או דרישה כאמור במידה ותופנה לרשת. הרשת בעלות הקודמתב

עצה את לה המותודיע למועצה, מייד עם קבלת דרישה או תביעה כאמור, ותעביר לטיפו

ול המסמכים והמידע הנדרשים לשם טיפול בענין. הסדרת התביעה, פשרה, ניה כל

הבעלות ום עם יאבתו ע"י המועצה יה, יבוצעההגנה בתביעה או כל מהלך אחר בנוגע אל

 .הקודמת

העובדים המנהליים העוברים יהיו עובדי הרשת ויועסקו בהתאם לתנאים, לוותק  12.2

ם זה. עובדים חדשים שיתקבלו לעבודה חתימת הסכם ערב ולזכויות בהם הם מועסקי

 העבודה המקובלים ברשת ולהסכמים החלים על  על ידי הרשת יועסקו בהתאם לתנאי

  שת.עובדי הר

מובהר, שחלק מהעובדים המנהליים ימשיכו להיות עובדי המועצה, והרשת מתחייבת 

קלנדרי  ל חודשבכ 15- לשפות את המועצה מתוך תקציב ביה"ס, עד לא יאוחר מה

 תקופת החוזה, בגין עלויות העסקתם בחודש הקודם, בהתאם לדוח שתגיש להב

הסכומים אותם היא אלה מתוך המועצה. המועצה תהיה רשאית לקזז סכומים 

 לעיל . 9.2.7מעבירה כהשתתפות לביה"ס בהתאם לסעיף 

 א קיוםהרשת  תעסיק את עובדי בית הספר בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד תווד 12.3

 לפי העובדים בתחום השכר והתנאים הסוציאליים.החובות כ

ת שכר , תשלם הרשת מתוך התקציב השנתי אתשפ"אים החל מתחילת שנת הלימוד 12.4

בדים העוברים, לרבות מלוא ההפרשות לתנאים סוציאליים ויתר הזכויות המגיעות העו

העוברים שי של להם על פי כל דין. הרשת תעשה כמיטב יכולתה לשלם את שכרם החוד

  .בחודש שלאחריו 5- עובדים עד לא יאוחר מהה

אי העסקה היחודיים לחלק מהמורים הזכאים הרשת תפעל להמשך הענקת תנ 12.5

ר בהתאם לתכניות לעידוד עובדי הוראה בפריפריה כגון "תמריצי אזור תוספות שכל

כפוף הכל ב –"התכנית למשיכת מורים לאילת והערבה" - פיתוח", "חוזים אישיים" ו

  ורים הנדרשים ממשרד החינוך להענקת תנאי תכניות אלה.קבלת האישל

להנחיות ", בהתאם "עוז לתמורה- ה"ס את רפורמות "אופק חדש" ופעיל בביתהרשת 

 משרד החינוך.

הרשת תוודא כי בידיה כל האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק למניעת  12.6

  .2001- ס"אהעסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תש
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או /לרשת, כדי לפגוע ו הבעלות הקודמתכי לא יהיה בחילופי המעבידים בין  מובהר 12.7

כל שתנאי העסקתם הנוכחיים ם, וזאת כלגרוע בזכות כלשהי של העובדים העוברי

תואמים את הוראות הדין. לעובדים העוברים יישמר הוותק שצברו בתקופת עבודתם 

יתר זכויותיהם הסוציאליות. כל  והן לעניןטורים , הן לענין פיצויי פיבבעלות הקודמת

 ת אשר תקום לעובד, תחול על הצד אשר העסיק דרישה ו/או טענה ו/או זכות ו/או חבו

 בתקופה אליה מתייחסת אותה דרישה ו/או טענה ו/או זכות ו/או חבות. את העובד

לרבות מובהר כי הבעלות הקודמת אחראית לשלם לכל העובדים כנדרש את זכויותיהם  12.8

ות לקרנות השונות, דמי הבראה, ביגוד, מענק יובל לכל תקופה העבודה שכר והפרש

מו של כל חוב כלפיו. הבעלות ת ללא קיוצלה. בכל מקרה עובד יעבור להיות עובד הרשא

הקודמת תשלם לכל העובדים השלמה לפיצויי פיטורין עד מועד תחילתו של הסכם זה, 

 יה"ס.זאת גם אם הם ממשיכים לעבוד בב

ימשיכו להיות מועסקים ע"י  ,ראה בבית הספר שהם עובדי משרד החינוךעובדי ההו 12.9

רת תקן השעות של בית וזאת במסגרד החינוך ושכרם ישולם ע"י משרד החינוך, מש

הספר. עובדים שערב חתימת חוזה זה שכרם משולם בחלקו ע"י משרד החינוך ובחלקו 

 לבעלות הרשת. דמתבעלות הקוהי של , יעבור אותו חלק יחסהבעלות הקודמתע"י 

ר שנצבר לזכותו בעת עובד הוראה של הבעלות הקודמת יועבר עם הוותק המוכ 12.10

 ההעברה.

"השאלת המורים" הנהוגים - הסדרי "שאילת המורים" והמשיך את הרשת רשאית ל 12.11

לבין משרד החינוך, ובלבד שההתחשבנות  הבעלות הקודמתערב חתימת חוזה זה בין 

 ינוך.ן משרד החשת לביתיערך בין הר

 ימי מחלה :  12.12

 ימי המחלה שצבר כל עובד הבעלות הקודמת תעביר לרשת את פירוט יתרת  12.11.1

  .תחילתו של הסכם זהעד מועד  בחטיבת הביניים,

הרשת תכיר בכל יתרת ימי המחלה שנצברו לטובת עובדי החטיבה העליונה, כך   12.11.2

יתרה בלתי מנוצלת הסכם זה  לתו שלשעובד הוראה שנצברה לזכותו במועד תחי

  הסכם. של ימי מחלה, תעמוד לזכותו יתרה זו במועד תחילת ה

ת ימי מחלה לעובדי הוראה העוברים מבעלות נושא גרירלענין זה יחולו ההוראות ב  12.11.3

אחת לבעלות אחרת על פי ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים וכמפורט בתקנון 

 שירות עובדי הוראה.

 תשפ"אבודה בבית הספר לאחר תחילת שנת הלימודים חדשים לע עובדיםקבלת  12.13

פות תיתן עדי עתה של הרשת. בכפוף להוראות כל דין, הרשתתיעשה על פי שיקול ד

בקבלה לעבודה למועמדים תושבי המועצה. למועצה תהא זכות להביע בפני הרשת את 

ה בד או מורותו עוהתנגדותה להעסקת מורה או עובד אחר בבית הספר, אם לדעתה א

להעסיק את אינו מתאים באופן יסודי לשמש בתפקידו. במידה ותבחר הרשת בכל זאת 

 להכרעה בועד המנהל של בית הספר. את הנושא העובד, תהא המועצה רשאית להביא
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לאחר בחירת הזוכה במכרז וכתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה, בין המועצה, הרשת  12.14

להסכם  1.6מה לנוסח המצורף כנספח בנוסח דו ם הסכםוארגון המורים היציג ייחת

  זה.

ביחס  ,נתונים לקבלת ותפנה לבעלות הקודמת במידת הצורךהמועצה תמסור לרשת,  12.15

ם העוברים לרבות נתוני שכר, צבירות ימי חופשה ומחלה, העתקי מסמכים לעובדי

  מהתיקים האישיים וכו'.

 מנהלת בית הספר .13

, תמשיך קבוע שנים במינוי) וששל( 3מנהלת בית הספר הנוכחית, הנמצאת מזה  13.1

הלת לא ייפגעו והיא . תנאי העסקתה של המנתשפ"אבתפקידה בשנת הלימודים 

 .הבעלות הקודמתי אותם תנאים בהם הועסקה ע"י לפ תשפ"א"ל תועסק בשנה

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

לרבות עמידתו בתנאי הסף המחייבים , משרד החינוךי הועד המנהל, בהתאם לנהל

רה תושב יהיה בכל מקמנהל בית הספר  ועל פי כל דין. ,יסודיניהול בי"ס על למועמד 

 אחד מיישובי הערבה התיכונה או שיעתיק את מקום מגוריו לערבה.

 העדר יחסי עובד מעביד  .14

ן מי מטעמה ובי אוהרשת מצהירה ומאשרת כי לא מתקיימים ולא יתקיימו בינה ו/ 14.1

ל פי חוזה זה הוא המועצה ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד, וכי מעמדה  של הרשת ע

ייבת כי היא או מי מטעמה לא יעלו בעתיד כלפי המועצה י. הרשת מתחשל קבלן עצמא

 כל טענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד בינה לבין המועצה.

יה לפי כל דין לתשלום יות המוטלת עלחרהרשת, מתוקף היותה מעביד, תישא בכל א 14.2

נאים דים העוברים, בכלל זה הטבות ותשכר העובדים המועסקים על ידה, לרבות העוב

 יים על פי דין.סוציאל

היה ועל אף האמור לעיל ייקבע במועד כלשהו לאחר חתימת חוזה זה ע"י ערכאה  14.3

 חוזה זה יחסי פתמוסמכת כי בין הרשת ו/או מי מטעמה לבין המועצה התקיימו בתקו

סכומים עובד מעביד, והמועצה תידרש ע"י הרשת ו/או מי מטעמה לשלם לרשת 

ותשלם לה סכומים אלה בתוספת הוצאות  ת את המועצהכלשהם עקב כך, תשפה הרש

משפט, אם יהיו כאלה, מייד עם דרישתה הראשונה של המועצה. כמו כן תהא המועצה 

ממנה. כמו כן תהא  ום שמגיע לרשתסכרשאית לקזז את הסכומים האמורים מכל 

מועצה בהתאם להוראות חוזה המועצה רשאית לחלט את ערבות הביצוע שנמסרה ל

 ה כפוף לכללים אלה:שיפוי המועצזה. 

המועצה תודיע לרשת על כל דרישה או תביעה לתשלום פיצוי, מיד עם קבלתה,  14.3.1    

  ותעביר לרשת כל מסמך הנוגע אליה.

ידי הרשת באמצעות בא כוחה או בשיתוף - ה תיעשה עלות בפני התביעננההתגו  14.3.2    

  רשת.פעולה מלא עם ה

תימת הסכם פשרה עמו ייעשן אך ורק באישור תובע ו/או חניהול מו"מ עם ה  14.3.3    

  הרשת מראש ובכתב.
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 תקציב .15

התקציב השנתי הדרוש להפעלתו, ניהולו ואחזקתו של בית הספר, כולל את כל  15.1

") יהיה התקציב השנתיציב (לעיל ולהלן: "נה בכל שנת תקרשהפעולות שתיד

 מהמקורות הבאים:

  לעיל. 9.2.7סל תלמיד, כמפורט בסעיף   15.1.1

תקציבים ממשלתיים ובכללם תקציבי שכל"מ, תקציבי עובדי מינהל וכל   15.1.2

  תקציב ממשלתי אחר.

"ל של נכתשלומי הורים/תלמידים בהתאם למגבלות הקבועות בחוזרי המ  15.1.3

הרשת מתחייבת שלא לדרוש ולא לגבות תשלומי הורים מעבר  ינוך.משרד הח

פעול בהתאם לאמור ד החינוך ולומים המאושרים מדי שנה ע"י משרלסכ

הנחות בתשלומי הורים ינתנו  ראות הדין.ובחוזרי מנכל משרד החינוך ובה

 "סבהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל ומשרד החינוך. בועדת ההנחות של ביה

  מועצה.ישתתף נציג ה

אם לשיקול דעתה של תקציב הרשת לבית הספר עבור כל תלמיד ותלמיד, בהת  15.1.4

  הרשת.

בצע הרשת, בהתאם לשיקול דעתה, תוך בחינת הצרכים השקעות שת  15.1.5

  והמשאבים הקיימים.

  תרומות ותמיכות (ככל שיהיו).  15.1.7

  להלן. 15.10ף סכומים שיתקבלו מפעילויות כאמור בסעי  15.1.8

  לעיל. 8בסעיף  מובהר כי הרשת לא תגבה תקורות ו/או דמי ניהול מעבר לאמור  15.1.9

נחות בתשלומי הורים ינתנו על פי הוראות חוזר מנכ"ל תחייבת כי ההרשת מ  15.1.10

והנחיות משרד החינוך וכן כי בועדת ההנחות של ביה"ס ישתתף נציג של 

  הרשות המקומית.

שהכספים המפורטים לעיל, כמו גם החלק היחסי  יכולתה על מנתל המועצה תעשה ככ 15.2

, יועברו לרשות וך שבתחומיהעבר למועצה לצורכי מוסדות החינבכל תקציב כללי המו

בית הספר. בכלל זה, תודיע המועצה בכתב למשרד החינוך ולכל הגופים הרלוונטיים, 

הם רשת, ותעביר לה מיד לאחר חתימת חוזה זה, על העברת הפעלת בית הספר לידי

הרשת וזאת  בקשה להעביר את כל הכספים המיועדים לבית הספר, במישרין לידי

הם מיועדים לבית הספר, יועמדו לרשות בית הספר אשר, ככל ש למעט תקציבי פיתוח,

  באמצעות המועצה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת המועצה להעמיד לטובת הרשת את מלוא  15.3

מקורות כדלקמן, או לבצע את הפעולות המפורטות ר יתקבלו מן האשהתקציבים 

  להלן: 
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קבל על ידה בגין בית הספר, ייעודי שית העמיד לרשות בית הספר  כל סכוםל  15.3.1    

מכל משרד ממשלתי או רשות אחרת, ובכלל זה אגרת תלמידי חוץ (בניכוי 

  לעיל). 9.2.2הסכומים המפורטים בסעיף 

הקצאות שקיבלה ממפעל הפיס או מכל גוף אחר, שות בית הספר לרלהעמיד   15.3.2    

  הספר.המיועד במפורש לבית 

ה לסיוע, מימון או הקצבות אשר ניתן להגישן הספר כל בקשלהגיש בשם בית   15.3.3    

רק באמצעות המועצה, וזאת מיד לכשיתאפשר להגישן, ועם קבלת בקשה 

  מהרשת, או מכל גוף אחר.

לכך, על כל מסמך שיידרש לצורך קבלת סיוע,  עם קבלת בקשה ידלחתום, מ  15.3.4    

י להטיל על יהיה בכך כדוף להוראות כל דין ובתנאי שלא מימון או תקצוב, בכפ

  המועצה חבות כלשהי, אלא בהסכמתה ובהתאם לאמור בחוזה זה.

"התקציב השוטף" הוא התקציב השנתי של בית הספר, למעט תקציב פיתוח כלשהו  15.4

נהל יקבע כי אינו תקציב שוטף. כל הוצאה שאינה בגדר ב אשר הועד המציולמעט תק

ב שאינו תקציב שוטף, המנהל כתקציאו תקציב שהוכרז על ידי הועד  תקציב פיתוח

  תיכלל בתקציב השוטף.

תקציב הפיתוח של בית הספר יכלול את כל ההוצאות הדרושות לשינויים או הרחבתם  15.5

דית של המבנים ומערכותיהם. אם גין אחזקה יסוב של המבנים הקיימים, וכן הוצאות

ה פעולות אחזקספר ו/או לשנותו ו/או לבצע בו וכאשר יהיה צורך להרחיב את בית ה

יסודית, תישא הרשת בעלויות הדרושות לכך, והמועצה תעשה כמיטב יכולתה לגיוס 

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

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

  כמת המועצה.בהס

יב הפיתוח ינוהלו באופן מאוזן וללא גירעון. ת הספר ותקצמוסכם כי תקציב בי 15.6

"גירעון" לעניין זה הוא פער בין אמדן ההכנסות לאומדן ההוצאות וכן פער בין הכנסות 

  לבין הוצאות, בפועל.

ים בתקציב בית הספר, תציג הרשת עדכון תקציב באחת מישיבות שיחולו שינוי כלכ 15.7

עד המנהל דוח תקציב מאושר ציג הרשת לוהמנהל במהלך השנה. אחת לשנה, תהועד 

  "תכנון מול ביצוע". - מול תקציב שוטף 

  התקציב השוטף של בית הספר יכלול רזרבה להוצאות בלתי צפויות. 15.8

 -חשבון תפעולי, השני - נפרדים. האחד  י חשבונות בנקשנכספי בית הספר ינוהלו ב 15.9

אות כל חינוך ומהוררי מנכ"ל הרלוונטיים של משרד החשבון הורים כמתחייב מחוז

  דין.

מוסכם כי לצורך הגדלת תקציב בית הספר, תהא הרשת רשאית לאפשר לגורם אחר  15.10

רה להגדיל  מטלעשות שימוש ציבורי במבני בית הספר, בתמורה לתשלום לרשת, וזאת ב

קרקעי התקציב העומד לרשות בית הספר, בכפוף להסכם ההרשאה עם המינהל מ את

הסכמת המועצה, בכתב ומראש כמפורט פר ובכפוף לישראל בקשר למבני בית הס

  להלן:
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הרשת תהיה רשאית לקיים השימוש האמור בכפוף למתן הודעה מראש על כך,  15.10.1    

תפרט הרשת את מהות  מועצה. בהודעהל (עשרים ואחד) ימים לפחות 21בת 

  ע רלוונטי ביחס לשימוש.השימוש, מועדי השימוש, זהות המשתמש וכל מיד

תהיה רשאית להתנגד לבקשה לשימוש, ללא צורך במתן הנמקה המועצה  15.10.2    

(עשרה) ימים ממועד קבלת  10בכתב, בהודעה שתימסר בכתב לרשת בתוך 

  הודעת הרשת.

עיל, תנאי לקיום הוראת סעיף זה הינו בכך שהרשת לפגוע באמור לי מבל   15.10.3      

הספר וכי  ש במבני ביתיים אישור ביטוחי לשימוש המבוקתוודא מראש כי ק

המועצה תבוטח כמבוטחת נוספת, שהשימוש שיעשה אותו גורם לא יפגע 

בפעילותו השוטפת של בית הספר ובצורכי התלמידים, וכן שהשימוש יעשה 

הכנסות מתשלום שיתקבל כאמור, לאחר כיסוי אות כל דין. הורבהתאם לה

  ספר.ממקורות המימון של תקציב בית הההוצאות, תיחשבנה חלק 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי למתן אישור שימוש יהיה בכך שהפעילות לא   15.10.4    

תפגע במהלך הלימודים התקין בביה"ס, ותישמר להנהלת ביה"ס הזכות 

  מור.ה של הפרעה כאקרלהפסיקה במ

  נהל.תקציב בית הספר יהיה פתוח לעיון הנהלת בית הספר והוועד המ 15.11

ינוך וגורמים נוספים, הרשת מתחייבת ע"י משרד החבכפוף להמשך קבלת התקצוב  15.12

להמשיך לקיים בביה"ס בתקופת החוזה את התוכניות התוספתיות שמתקיימות בו 

ם נוספים, כמפורט החינוך וגורמיד ערב חתימת חוזה זה, אשר מתוקצבות ע"י משר

  להלן:

חינוך ח' בכיתה מתקיים מסלול צומח עד חטיבת הביניים ב מסלול וולדורף:  15.12.1    

עם  תבוצע בתיאוםעלת מסלול זה הנוגעת להפפי שיטת וולדורף. כל פעולה ל

  או נציג מטעמה. הרשות

  .ידים בעלי קשיים לימודייםמרכז למידה לתלמ  15.12.2    

  .ותכנית הרכבים מוזיקליים הקחדר מוזי  15.12.3    

  ערבה. MAKE - נסיעות לתכנית בחירה לתלמידי חטיבת הביניים כולל  15.12.4    

 "רשות אקדמית", "אילן - תכנית בר", כגון תכניות ללמידה והוראה מרחוק 15.12.5    
  עוד.ו

  

  התקשרויות .16

ו קשורה בהם ו/או המועצה צד להם ו/אבית הספר ו/או רשימת ההתקשרויות אשר  16.1

קשר עם הפעלת בית הספר, אשר בתוקף ערב חתימת חוזה זה מצ"ב ויבת על פיהם במח

ל להמשך קיומם, בשינויים המחויבים. הרשת רשאית ת מתחייבת לפעו, הרש4ספח כנ

החליט שלא להמשיך בהתקשרות מסוימת, ובלבד שהמועצה לא תהיה מצויה בהפרת ל

חלטה על ופת הביניים, ההפסקת ההתקשרות. בתקחוזה, עקב החלטת הרשת על 
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ל מנת ישתפו פעולה עהפסקת התקשרות דורשת את אישור המועצה. המועצה והרשת 

יכם בהתאם ההסכמים על שם הרשת ו/או על מנת לבטלם ו/או להארלהסב את 

 לכללים הקובעים בכל הסכם והסכם ובכפוף להוראות הדין.

בוטלו  שבתוקף ואשר לאיבויות וההתקשרויות הרשת מתחייבת כי תעמוד בכל ההתחי 16.2

רת הסכם. צה במצב של הפכדין על ידה ו/או על ידי המועצה וכי לא תעמיד את המוע

קיף שיגרם למועצה עקב תשפה את המועצה שיפוי מלא בגין כל נזק ישיר או עהרשת 

וע אי קיום התחייבויותיה לפי סעיף זה, והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצ

  .ר העומד לרשותהבנוסף לכל סעד אח

 התחשבנות  .17

 זה זה.וף להוראות חוהרשת תהיה אחראית לניהולו הכספי של בית הספר בכפ 17.1

חוזה זה, או על פי כל דין,  מתחייבים להעביר כל סכום בו יחובו זה לזה, על פיהצדדים  17.2

 במועדו.

בתשלום תוספת כל איחור בהעברת סכום אותו חב צד למשנהו, יחייב את אותו צד  17.3

(שלושים) ימים מהמועד שנקבע להעברת אותו סכום  30ם הצמדה, החל מתוהפרשי 

יב התראה בדבר האיחור בתשלום בתוך ם ישלח לצד החיד הזכאי לתשלוובלבד שהצ

 ום מהמועד שנקבע לביצוע התשלום.(שלושים) י 30

ל דין, יהיה כל צד מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למי מהצדדים לפי חוזה זה ו/או לפי כ 17.4

ו כל סכוום ששילם ואשר חובת תשלומו מוטלת על משנהו על פי כאי לקבל ממשנהז

(שלושים) ימים ממועד קבלת  30 - לא יאוחר מדרישה ראשונה וה זה, מיד עם חוז

ראשונה, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום דרישת התשלום ועד למועד דרישה 

 התשלום המלא בפועל.

להצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית ריבית, הכוונה ום בחוזה זה הצמדה ובכל מק 17.5

  .1961 - צמדה, התשכ"אבהתאם לחוק פסיקת ריבית וה

 
 ריהוט בית הספרציוד ו .18

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

 7נספח כם זה ותסומן המצוי בבית הספר. רשימה זו תצורף כחלק בלתי נפרד מהס

 לחוזה זה.

יוד המועצה, כל הצעם תחילת הפעלת בית הספר על ידי הרשת, יועמד לרשותה, על ידי  18.2

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

כל ציוד וריהוט שיידרש בית הספר, מעבר למלאי הקיים, יירכש על פי תכנית  18.3

 בית הספר.י הרשת מתקציב ות וריהוט שתמומן ע"הצטייד

וברו במשך בית הספר ולצ הרשת תהיה רשאית לנכות את מרכיב ההצטיידות מהכנסות 18.4

י במרכיב ההצטיידות ים למטרת רכישת ציוד לבית הספר. אם לא יהיה דמספר שנ

  בשכר הלימוד ימומן ההפרש באמצעות תקציב בית הספר.
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ור הציוד לבעלות ר בית הספר יעבהוט על ידי הרשת עבוככלל, ככל שיירכש ציוד ורי 18.5

א, ללא תמורה. מכל סיבה שהי המועצה עם תום תקופת החוזה, או סיומה המוקדם

ת. למען הסר ספק מובהר כי וד כאמור יישאר בביה"ס גם בתום תקופת ההתקשרוהצי

  במסגרת זו כלול כל הציוד והרכוש שנרכש מכל מקור שהוא, לרבות ע"י הרשת.

כספי תרומות (בלבד) שאינן יעודיות לביה"ס מעל ידי הרשת  במידה והציוד נרכש 18.6

ש ובכתב, באישור נציגי והוסכם מראלמבנה, שאינו מחובר  שיטים ומדובר בציוד

הציוד ו/או הריהוט יהיה בבעלות הרשת, אזי יועבר הציוד  המועצה בועד המנהל, כי

ישת בגין עלויות רכבכפוף לשיפוי הרשת  ו/או הריהוט לרשות המועצה (אם רצונה בכך)

רכישת שת חובה לממן הציוד, בקיזוז פחת. אין באמור בסעיף זה בכדי להטיל על הר

  על ידי הרשת. יהוט, והצורך ברכישה כאמור ייקבע באופן בלעדיציוד ו/או ר

 מבנים .19

 תשריט של  6נספח המבנים במתחם בית הספר הינם כולם בבעלות המועצה. רצ"ב כ 19.1

  ספר.המבנים במתחם בית ה

ם אזורית, מתקני הספורט ואולמות התרבות: מבנים אלו משמשים גופיהספרייה ה 19.2

פר ם יועמדו לרשות הרשת בשעות פעילות בית הסכלל תושבי המועצה, וה נוספים  ואת

 .6.1נספח המפורטים בלתנאים, ההתחייבויות וההסכמות בהתאם 

תמורה, במבני  ש וחזקה בלעדית, ללאהמועצה מעבירה בזאת לרשת זכות שימו 19.3

ט לאולם המועצה המשמשים את בית הספר על יחידותיו השונות ומקרקעיו, פר

פוף ם והספרייה, וזאת לכל תקופת חוזה זה, בכט, מגרשי הספורט הפתוחיהספור

לאישור מינהל מקרקעי ישראל. מבני בית הספר יועברו לניהול והפעלת הרשת על ידי 

 .. )is")-"asמצבם במועד ההעברה המועצה, כשהם ב

בנויים מבני ועצה מתחייבת להעמיד ו/או להמשיך ולהעמיד את המקרקעין עליהם המ 19.4

וחים בד (למעט אולם הספורט, מגרשי הספורט הפתית הספר לשימוש הרשת בלב

והספרייה, כאמור לעיל), לצורך ניהולו והפעלתו של בית הספר, משך כל תקופת 

ין, ולא תהיה רשאית ליטול פי הוראת כל ד האישורים הנדרשים עלהחוזה, בכפוף לכל 

רקעין, אלא לאחר סיום ונות ו/או במקאת החזקה בבית הספר על יחידותיו הש

ועות בו בדבר אופן ומועד סיום התקשרות לפי חוזה זה ובהתאם להוראות הקבה

 ההתקשרות או בכל מקרה בו רשות מומסכת תורה לה לעשות כן.

ההשקעות הנדרשות מעת לעת  תקבע, תשקיע אתל פי סדר קדימויות שהמועצה, ע 19.5

מחוץ למתחם בית הספר עצה והתשתיות לצורך שמירה על המקרקעין, מבני המו

בטיחות השימוש בהם, לרבות, אך שמשות את בית הספר, ועל תקינות כל אלה והמ

יקות של מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעזרת פיקוח שוטף של הרשת ו/או בד

 המועצה.

פי תקצוב משרד החינוך, תדאג המועצה להוסיף כיתות ו/או לשפץ דת הצורך, ועל במי 19.6

ך יתנה מתן מענק/מקור מימון לבית הספר ר כי במידה ומשרד החינות הקיים. מובהא

העמדת סכום משלים ("מצ'ינג"), ידונו הצדדים במשותף בדבר מקורות המימון ב

 לסכום המשלים.
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התשתיות במתחם בית הספר, פת של המבנים ואחראית לתחזוקה השוטהרשת תהיה  19.7

וח פות ולאיטום הגגות, פיתחוץ, תדאג לזיובכלל זה: תצבע את מבני בית הספר מב

"ב, הכל על חשבון תקציב בית הספר. המועצה השטח, גידור, גינון, דרכי גישה וכיוצ

 .תסייע לרשת בהשגת תקציבים ייעודיים לבית הספר לצורך כך

הוט המחובר למבנה, כגון מזגנים, מנדפים, לוחות, נה כל ציוד וריהרשת תתקן על חשבו 19.8

 בית הספר.בכפוף ליכולתה ולתקציב כיוצ"ב, וזאת ארונות קיר ו

עין, את מבני בית הספר ואת דרכי הגישה, את  הרשת מצהירה כי בדקה את המקרק 19.9

ות המים, החשמל, עמידתם בתנאי הבטיחות, את מערכות התשתית, לרבות מערכ

יר במבני בית הספר, ומצאה אותם תקינים, שמישים ומתאימים וב ומיזוג האווהבי

 אי התאמה.תרת על כל פגם, מום או ידם, והיא מוולתפק

זכות כלשהי במקרקעין ובמבני בית הספר (למעט  המועצה לא תעביר לצד ג' כלשהו 19.10

לא רה או שלא בתמורה, ואולם הספורט, מגרשי הספורט הפתוחים והספרייה), בתמו

ודם של המקרקעין, במשך כל תקופת קיום ההתקשרות לפי חוזה זה. תשנה את ייע

המועצה רשאית, בתיאום מראש עם הרשת,  לליות האמור לעיל, תהיהמבלי לגרוע מכ

יים בבית הספר פעילויות חינוכיות, החורגות ממסגרת הלימודים הרגילה ו/או לק

הרשת. זאת בכפוף  שאושרה על ידי ל פעילות אחרת ובלבדפעילויות קהילתיות, או כ

, ולכך שהפעילויות הלות בית הספרלכך שלא יהיה בפעילויות אלה כדי לפגוע בהתנ

  צה מתקציבה בלבד.רות וההוצאות בגינן תשולמנה על ידי המועהאמו

 אחריות וביטוח .20

נזק לרכוש או \הרשת תישא בכל חבות כספית שתוטל עליה על פי דין בשל פגיעה ו 20.1

או צד שלישי כלשהו עקב מעשה  \ספר, לעובדיה, מבקריה ותלמידים בבית השייגרמו ל

 דל של הרשת.או מח\ו

או נזק \נית ופית שתוטל עליה על פי דין בשל פגיעה גופמועצה תישא בכל חבות כסה 20.2

או מחדל של \או צד שלישי כלשהו עקב מעשה ו\לרכוש שנגרמו לעובדיה, מבקריה ו

  המועצה.

 
 :ביטוח 20.3

מחובר להם האת מבני בית הספר על הצמוד והמועצה תבטח על חשבונה    20.3.1    

במבנים, עליו להסכם מתן זכות שימוש  המצורף בהתאם למפורט בתשריט

חדש. הכיסוי: "אש מורחב" כולל נזקי חתמו הצדדים, במלוא ערך כינונו מ

עיף ויתור טבע ורעידת אדמה וכן נזקי פריצה למבנה. הביטוח יכלול ס

או הבאים מטעמה, ובלבד \שת ולתחלוף כלפי הרהמבטח על זכותו 

ם לנזק בזדון. המוטב אשר גר שהויתור כאמור לא יחול לטובת אדם

  .וליסה זו תהייה המועצה בלבדבפ

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים בהתאם להוראות משרד המועצה תערוך     20.3.2    

  .החינוך
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את הביטוחים המפורטים  סכםלכל אורך תקופת הה תקייםערוך והרשת ת     20.3.3    

  להלן:

כינונה מחדש. הכיסוי:  הספר במלוא ערךביטוח המבטח את תכולת בית   20.3.3.1    

אש מורחב" כולל נזקי טבע ורעידת אדמה וכן אבדן שכר דירה לתקופה "

צה. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות חודשים ופרי 12של לא פחות מ 

בד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון כלפי המועצה, ובל תחלוף

המועצה מתחייבת  למועצה, אולם, השיפוי בגין תכולת ביה"ס ישולם

ו לרשת כדי להשיב את התכולה לקדמותה. הכיסוי בגין אבדן שכר להעביר

ה להעמיד נכסים חלופיים להפעלת כנגד התחייבות הדירה ישולם למועצה

  בית הספר.

יות כלפי צד שלישי, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ביטוח אחר  20.3.3.2    

ת , הביטוח יורחב לכלול אתקופת הביטוח₪ למקרה אחד ול 10,000,000

או מחדל של \המועצה כמבוטחת נוספת בשל אחריותה הנובעת ממעשה ו

  סעיף אחריות צולבת.מטעמה, בכפוף לאו הבאים \הרשת ו

 - ₪ לעובד ו 5,400,000 - ת שלא יפחת מת מעבידים בגבול אחריוביטוח חבו  20.3.3.3    

לשפות את טוח יורחב ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. הבי 18,000,000

טען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המועצה נושאת המועצה היה וי

  ובדי רשת.בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מע

דים, יבוצעו לכל הפחות בתנאי נות תלמיכל הביטוחים הנ"ל, למעט ביטוח תאו  20.3.4    

פוליסות ביטוח "ביט" התקפות ביום תחילת כל ביטוח ובביטוח תלמידים לכל 

  השלטון המקומי ומשרד החינוך. "י מרכזושרים עפחות בתנאים המאה

יד לכשיוודע לו על כך על נסיבות היכולות להוות כל אחד מהצדדים יודיע למשנהו מ 20.4

"ל וכן ידאג להפעיל את הפוליסות שלו בהתאם טוחים הנעילה לתביעה עפ"י הבי

  לנסיבות המקרה.

  חים שלו.כל אחד מהצדדים ישא בהשתתפות העצמית בביטו 20.5

"ב המצבמעמד חתימת החוזה אישור עריכת ביטוח עפ"י הנוסח  ועצההרשת תמציא למ 20.6

ל עוד יום לפני תום תוקפו של כל אישור כ 15מציא אישור חדש לפחות תוכן  7כנספח 

  החוזה וכל הארכה שלו תקפים.

  סיום החוזה .21

בכל עת  ידי סיוםה לה זההתקשרות על פי חוז מוסכם כי המועצה רשאית להביא את 21.1

  וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 60תוך הרשת הפרה את החוזה הפרה יסודית ולא תיקנה את ההפרה ב  21.1.1            

  ם) יום מיום שנשלחה אליה דרישה  בכתב בעניין זה.(שישי

 45ו תוך וטלא בס נכסים, וההליכים לנפתחו נגד הרשת הליכי פירוק ו/או כינו  21.1.2    

  (ארבעים וחמישה) יום.
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ה שיש עמה קלון נגד הרשת ו/או נגד מי אם הוגש כתב אישום בגין עביר  21.1.3    

  ומנכ"ל). ה (דירקטוריםמבעליה מניותיה ו/או מנהלי

התברר כי הצהרה כלשהי של הרשת, בעניין מהותי, שניתנה בקשר עם חתימת   21.1.4    

הותית אשר היה בה כדי עובדה מ לתהגי שקרית, או שהרשת לא חוזה זה,

  להשפיע על ההתקשרות עמה.

 19, 16, 15, 14, 12, 9, 8, 6, 5דים כי התחייבויות הרשת בסעיפים: מוסכם בין הצד 21.2

עיקריים ויסודיים של חוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכך שגם סעיפים  הינם תנאים

ריים נאים עיקר תבגדבות מסוימות, להיות ותניות אחרות בהסכם עשויים, בנסי

  ויסודיים.

זכה את המועצה לבטל את החוזה, מובהר כי הפרה יסודית של החוזה על ידי הרשת ת 21.3

גרוע מכל זכות אחרת אשר מוקנית וזאת מבלי ל בלי כל תנאים ו/או תנאים מוקדמים,

יף או ישיר שנגרם למועצה על פי דין ו/או על פי החוזה, לרבות: קבלת פיצוי על נזק עק

  עיכוב תשלומים המגיעים לרשת וכיוצ"ב.  בות הביצוע;חילוט ערה; הפרמה

) 30.06שנת הלימודים ( כלאית להודיע כי ההסכם יגיע לסיומו בתום המועצה רש 21.4

  תר מהמקרים הבאים:בקרות אחד או יו

ות רצונה הרשת הפרה הוראה מהוראות הסכם זה וההפרה לא תוקנה לשביע  21.4.1            

  ום.(שישים) י 60ך של המועצה בתו

ת ביה"ס ו/או מקיום המועצה אינה שבעת רצון מהאופן בו הרשת מפעילה א  21.4.2    

  התחייבויותיה לפי חוזה זה.

  בשיעור הזכאים לבגרות בביה"ס. משמעותיתירידה חלה   21.4.3    

  חלה עליה בשיעור הנפלטים מלימודים בבית הספר.  21.4.4    

במרץ בכל  30ה לעיל עד ליום רישת סעיף זר ברשאית למסור הודעה כאמוהמועצה 

ביוני  30כאמור, יגיע החוזה לסיומו ביום שנת לימודים. מסרה המועצה הודעה 

  ת תהא כל טענה או תביעה בענין.ודים, מבלי שלרששבסיום אותה שנת לימ

שהחוזה יגיע בכל שנת לימודים,  בינואר 1הרשת רשאית להודיע למועצה עד ליום  21.5

ם אותה שנת לימודים, בכפוף לכך שהמועצה הפרה את ביוני שבסיו 30ם לסיומו ביו

ישים) (ש 60יסודית, וההפרה לא תוקנה לשביעות רצונה של הרשת בתוך החוזה בהפרה 

  בו מסרה למועצה הודעה על כך.יום מהמועד 

יה הרשת זכאית הובא תוקף החוזה לידי סיום בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, לא תה 21.6

יה זכאית לתשלום עבור נזק כלשהו שנגרם לה עקב סיום כלשהו ולא תה יספלפיצוי כ

 בות בגין השקעותיה במבני ביה"ס.החוזה, לר

יות המועצה, והיא תהיה אחראית הספר לניהול ולאחרעם סיום החוזה, יוחזר בית  21.7

והמשך תפעולו. למלוא התקציב השנתי ולכל ההוצאות הקשורות בבית הספר, ניהולו 

כל עובדי בית הספר אשר יועסקו על ידי הרשת במועד יבת לקלוט את יתחהמועצה מ

כל דין , בכפוף לכך שאין חריגות בשכר ו/או בתנאים, בכפוף להוראות פקיעת החוזה

מועצה בכל הקשור לקבלה לעבודה והעסקה של עובדים ובהתאם לתנאים החלות על ה
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סקו על הספר, אשר יוע יתחייבת לשלם לכל עובדי בשיוסכמו בין הצדדים. הרשת מת

שהוא, להם יהיו זכאים על ידה במועד סיום החוזה, את כל התשלומים, מכל מין וסוג 

ד ביניהם לבין הרשת, לרבות יחסי העובד והמעביפי כל דין ו/או חוזה בעקבות סיום 

למי מהעובדים כל פיצויי פיטורים ופדיון חופשה, ולעשות כל הדרוש על מנת שלא יהיו 

עצה בגין תקופת העסקתם על ידי הרשת, ויחולו לענין זה ענות כלפי המוטו תביעות

 לעיל, בשינויים המחויבים. 12.1סעיף הוראות 

בלתי מנוצלים של עובדי בית הספר, פירוט ימי המחלה ההרשת תמסור למועצה את 

תרת ימי המחלה אשר יועסקו על ידה במועד סיום החוזה, תוך חלוקתם לפירוט י

שות כל עובד בגין תקופת עבודתו במועצה, אשר טרם ים העומדים לרלוצהבלתי מנ

נוצלים לעיל, ופירוט ימי המחלה הבלתי מ 12.14בהתאם להוראות סעיף  נוצלו על ידו

ות העובד בתקופת העסקתו ע"י הרשת. הרשת תשלם למועצה פיצוי עבור שנצברו לזכ

הרשת, ת העסקתם ע"י פקונצברו לזכות העובדים בתימי המחלה הבלתי מנוצלים, ש

  בהתאם לתחשיב שיוסכם בין הצדדים.

החוזה, מכל סיבה שהיא, יוקם מיד צוות משותף בהרכב שווה  עם מתן הודעה על סיום 21.8

וות יקבע כיצד ינהגו הצדדים בתום החוזה, כאשר הצדדים הצדדים לחוזה. הצ של

  .הז קשרות, על פי תנאי חוזהיפעלו בשיתוף פעולה לסיום הוגן של ההת

לא  וד והחומרים הקיימים בבית הספר יישארו ברשות בית הספר, ולרשתהריהוט, הצי 21.9

  תהיה כל זכות בהם.

ת בית הספר במהלך נתון הנוגע להפעל עם סיום החוזה תעביר הרשת למועצה כל 21.10

, תקופת החוזה ו/או הדרוש להמשך ניהולו התקין של ביה"ס ובכלל זה: התקשרויות

ישיים של עובדים, תקציב בית הספר בדים, תיקים אוע מצבת כ"א, תנאי העסקת

  וכיוצ"ב.

  ערבות ביצוע .22

כולן יחד וכל ת קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות הרשת לפי חוזה זה, להבטח 22.1

מהן לחוד, מתחייבת הרשת למסור למועצה, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות אחת 

א, בלתי מותנית ונתונה ל צורה שהייתנת לביטול בכנ , בלתיבנקאית אוטונומית

על בסיס המדד הידוע במועד חתימת החוזה, בסכום של לפירעון מיידי וצמודה למדד 

ת תאריך את תוקף הרש .30/9/2021שתוקפה עד ליום  ,ף) ₪אלמאתיים ( 200,000

מור ם יוארך תוקף החוזה, כאא .החוזהת הבנקאית מדי שנה עד תום תקופת הערבו

 (תשעים) יום  90ארך הערבות למשך תקופת ההארכה +לעיל, כי אז תו 7בסעיף 

  לאחריה.

זה ו/או התקיים תנאי  זהלפי חו ההתחייבות כלשהי מבין התחייבויותי רשתה ההפר 22.2

 רשתו/או על פי דין, והלפי החוזה  רשתבקבלת כספים כלשהם מה ועצההמזכה את המ

רשאית  ועצהד עם דרישה ראשונה, תהיה המאת הסכום האמור מי ועצהמה למלא שיל

בות לעצמה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת ה או חלקה, ולגלממש את הערבות, כול

עפ"י החוזה ועל פי דין,  ועצהמכל זכות ו/או סעד העומדים למע דעתה, וזאת מבלי לגרו

ערבות לא יספיק לכיסוי וע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הלרבות זכותה לתב

  .  צהועצויים ו/או ההוצאות שנגרמו למהנזקים, האובדן, ההפסד, הפי
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ו/או ן ות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתכל ההוצא 22.3

חילוטן יחולו על הרשת בלבד. מתן הערבות אינו פוטר את הרשת ממילוי 

המועצה לא יהוו  ומימושה של הערבות ע"י ייבויותיה על פי חוזה ואילו גבייתההתח

  ם נוספים.ה לתבוע מהרשת נזקים ו/או הפסדילגביה מניע

, עד יללע 22.1מציאה הרשת למועצה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף לא ה 22.4

ותה שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף בא 30 - ליום ה

מלוא סכומה לשם הערבות הבנקאית ולגבות עת, תהא המועצה רשאית לחלט את 

  התחייבויות הרשת עפ"י חוזה זה. הבטחת ביצוע

רה הפת לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה המצאת הערבויו 22.5

  יסודית של החוזה.

  קיזוז ועיכבון .23

יגיע ן כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר למועצה שמורה זכות קיזוז כלפי הרשת בגי 23.1

  ע לרשת.רשאית לקזזו מכל סכום המגי לה ממנה, והיא תהא

 די המועצה לעכב כל תשלום המגיע לרשת ם, כי הזכות בימוסכם ומוצהר בין הצדדי 23.2

תור ערובה לקיומו ולביצועו של חוזה של הרשת וזאת ב וכל ציוד (לרבות סל תלמיד)

חוזה זה, או עד ייבויותיה על פי זה, במקרה שהרשת תפר איזו מהתחייבות מהתח

  ת.ל סכום שיגיע למועצה מן הרשלקבלת כ

  יישוב מחלוקות .24

תיו, לפעול בכל הכרוך בביצוע וח החוזה ומטרוהצדדים מתחייבים בזאת, בהתאם לר 24.1

החוזה המפורטים בהרחבה לעיל, בשיתוף פעולה, עקרונות ולתנאי חוזה זה בהתאם ל

  בכבוד הדדי ובהסכמה.

יעשו הצדדים כל מאמץ ם בכל הכרוך בחוזה זה, מחלוקת בין הצדדיככל שתתגלע  24.2

  את המחלוקת בהסכמה.ליישב 

ון ולפתרון באמצעות מגשר שימונה ה המחלוקת לליבלא הגיעו הצדדים להסכמה, תופנ 24.3

  הסכמה.בין הצדדים ב

לא יהיה בהפניית המחלוקת לגישור כדי לשחרר מי מהצדדים מחובותיו ו/או  יובהר כי 24.4

חוזה זה, לה לעיכוב תשלום כלשהו לפי ה זה ו/או כדי להוות עיויותיו על פי חוזהתחייב

  למעט התשלום אשר במחלוקת.

  כללי  .25

ומבטל כל  בטא וממצה את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים,, על נספחיו, מחוזה זה 25.1

  קודמת בין הצדדים, ככל שהיתה. הסכמה

ו על ביטול על ביטול המכרז אבמידה שמשרד החינוך או בית המשפט מוסמך יורה  25.2

ניעה שיפוטי כנגד הפעלת בית הספר על הרשת או במקרה שיינתן צו מ ההתקשרות עם

מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים  כנגד ההתקשרות,ידי הרשת או 

עצה בגין ההתקשרות במכרז או בגין הפעלת בית הספר לפי שפטיים כנגד המומ
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לאלתר,  ת המכרז או את ההתקשרותעצה זכאית לבטל אתוצאות המכרז, תהיה המו

ה א וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הרשת לא תהילפי שיקול דעתה המל

פעלת אה בפועל בגין הצוי או תגמול, זולת עבור הוצאות אשר היא הוציזכאית לכל פי

ן ועד בית הספר (ככל שהיו הוצאות כאלה) מו המועד שבו הורתה לה המועצה לעשות כ

ות להפעלה, אלא ישולמו כספי תקורה או היערכת ההודעה. בכל מקרה לא למועד מסיר

  רק תמורה בגין הפעלה בפועל.

ות מזכויותיה יתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכרכה, הנחה או ושום א 25.3

עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות  ועצההמ של

  .ועצהחתום כדין על ידי המ תוקף אלא אם נעשו בכתב , ולא יהיה להםצהועהמ

ים ולא ם לא תהווה תקדלסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוי ועצההסכמה מצד המ 25.4

  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו בתוקף אלא אם  שינוי בחוזה זה,כל  25.5

  .ועצהדי המונחתמו כדין על ינעשו בכתב ומראש 

ורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו, ט בכל תביעה הנובעת ו/או קשסמכות השיפו 25.6

  . שבע- בעיר באר ה אך ורק לבתי המשפט המוסמכיםאו הפרתו, מסוראכיפתו ו/

רש, שהרשת לא תוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל מוסכם בזה במפו 25.7

מניעה ו/או סעד  י ביצוע בעין ו/או צוויווי עשה ו/או צוומערכאה שיפוטית כלשהי צ

ות לא תהיה לה הזכניים או קבועים בכל הקשור ו/או הנובע מחוזה זה, אהצהרתי, זמ

ה רשאית לעכב כם שהרשת לא תהילתבוע מהמועצה סעדים כספיים בלבד. עוד מוס

ים ו/או הציוד בידיה בנסיבות כלשהן את הפעלת ביה"ס ו/או את המבנים ו/או המתקנ

ו/או קובץ נתונים שנמסרו "ס ו/או כל מסמך ו/או נתון או המקרקעין שבמתחם ביהו/

ביה"ס וביצוע התחייבויותיה לפי חוזה זה  ל הקשור בהפעלתלה ו/או הוכנו על ידה בכ

היא מוותרת בויתור סופי ומוחלט על כל טענת עיכבון ו/או על  ימתה על חוזה זהובחת

  זה.ל פי דין ו/או חוכל זכות עכבון, ע

בקפידה את הוראות החוזה  נהחעל חוזה זה, כי ב הבחתימת תומאשר המצהיר  רשתה 25.8

  ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.ר סופי, מוחלט בזה ויתו תא מוותריוה

  ך חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה.ות  הצדדים לצורכתוב 25.9

המצוין במבוא, למשנהו לפי המען הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד  25.10

שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתן למשלוח ( 72אילו הגיעו לנמען בתום תראינה כ

קבל על ונת – דואר אלקטרוני/בצורה תקינה בפקסימיליה ודעה אשר שודרהבדואר. ה

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום  –טלפוני  כך אישור

  השידור.

  על החתום:  הצדדים באו ולראיה

___________               ___________                                            ______________________  

  הרשת                       המועצה
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  תש"פ - שיטים תיכון צוות חינוך .1נספח 

   א. מורים
היקף  מעסיק שם המורה

  משרה

  הערות מיוחדות  תפקידים  תחום דעת

נוך חנ"ג+חי  מלאה  חמשרה"  אשור גלעד  1

  תעבורתי

עב"ט, מחנך, 

  ז ספורטרכ

  

  בעלות   בן חמו דוד 2
  

 פיסיקה
 

 חל"ת
ין בראונשטי 3

    דיתה

  חוזה אישי,  מנהלת  מתמטיקה  מלאה בעלות

  תמריצים  יועצת  י חייםכישור  80%  בעלות  דדון ענת  4

  תמריצים  רכזת ח"ח  ספרות  מלאה  בעלות  הראל דלית  5

  חל"ת  תספרו  ספרות  לאהמ  משה"ח  ויין אורית  6

 –משיכת מורים   רכזת חט"ע  מתמטיקה  מלאה  "חמשה     זינגר מעין  7

    תנאי אילת.

  יועצת  כישורי חיים  מלאה  בעלות  טל טבלן  8
  

  בעלות  טורי נדב  9
  

מידה רכז ל   מתמטיקה,

מרחוק של 

 הרשות

 –משיכת מורים 

  תנאי אילת

לחוביצר   10

  זהבה

ערבית, תנ"ך,   מלאה  משה"ח

  יקהרטור

  
 אפורשת תשפ

  ללא תעודות  עיצוב ביה"ס  מנותא  50%  בעלות  לין מימי 11

  וגרפיהגיא  מלאה  בעלות  זלצר יעל  12
  

 –מורים משיכת 

תנאי 

אילת,השנה 

 בחל"ת

רכזת   ך מיוחדחינו  מלאה  בעלות  מעין שרון 13

התאמות, 

  חנ"מ, מתל"ית

  

פלוטקין   14

  אורלי

רכזת מקצוע   מדעים  מלאה  בעלות

  מדעים

  זה אישיחו

כנראה פורשת   מחנכת  מדעים  מלאה  משה"ח  וון אוריתקח  15

  תשפ"א

  אי אילתתנ  מנהלת חטה"ב  מדעים  מלאה  משה"ח  קינן עדי  16

קנטור   17

  כרמית

כימיה,   מלאה  בעלות

  תמטיקה,מ

  וזה אישי,ח  מחנכת

  חוזה אילת  מחנך    קולנוע,  מלאה  בעלות  קריף מומי  18

  חוזה אישי  יתרכזת אנגל  גליתאנ  חצי משרה  בעלות  רבין גלן  19

 רוזנשטיין  20

  עמית

    רכזת לשון  לשון  חצי משרה  בעלות

רכזת פדגוגית   , ספרותלשון  מלאה  רה"חמש  בוזגלו נירי  21

  חטה"ב

  

  

22  

  מדעים  משרה ⅓  משרה"ח  אופיר סיגל
  

משיכת מורים. 

חל"ת חלקי שנה 
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 רביעית.

  

23 
פיצול   אליהו דור

  תלושים

  תנאי אילת  נךמח  חנ"ג, מורשת  מלאה

  

24  

  חוזה אישי  מחנכת  ליתאנג  מלאה  בעלות  אסא גלי

  בעלות  אסף אורנה 25
  

 מחול
  

יברג בלי 26

 כרמית
מתימטיקה ,   מלאה  ה"חמשר

  לשון

  
 חוזה אישי

פיצול   ארי נדבבן  27

  לושיםת

  גיאוגרפיה  80%
  

 תנאי אילת

  מדעים  20%  משרה"ח  ברדו רחלי 28
  

רוב המשרה 

 בחווה החקלאית

גולדנברג  29

  במיר

פיצול 

  תלושים

ה, מתימטיק  80%

  קולנוע

  תנאי אילת  מחנכת

מ. מובילת    החברהמדעי   80%  בעלות  גינת לילך  30

  תלמידים

אחרי - חלת חלקי

  לידה

  טיקהמתימ  40%  משרה"ח  דהן אפרת  31
  

עובדת גם 

 ביסודי

דובקובסקי  32

  מעיין

  תיאטרון  50%  בעלות
   

דוייטש  33

 בלהה
תנך,   מלאה  בעלות

  מתימטיקה

  תנאי אילת  מחנכת

  ריפוי באמנות  15%  משרה"ח  רהוד הד  34
   

  פרות, תנךס  90%  משרה"ח היימן נועה 35
  

ת ת. הסב

הוראה. תנאי 

 אילת
בתהליך גמישות 

 פדגוגית

 86%  שרה"חמ  הרשפי סו  36

(מחויבות 

  למלאה)

מחנכת, רכזת   אנגלית

  אנגלית חט"ע

  תנאי אילת

ת הכלה רכז  חנ"מ  50%  חמשרה"  וירובצ'יק חן  37

  והשתלבות

  

פיצול  נןכץ רו 38

  תלושים

  תנאי אילת  מחנך  הסטוריה  מלאה

חרי (א 50%  בעלות  הלוי גלי  39

  חל"ד)

תנך, 

היסטוריה, 

  חנ"מ

  לתתנאי אי  מחנכת
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מונטג   40

  יטלאב

רכזת   מתימטיקה  מלאה  בעלות

  מתימטיקה

  תנאי אילת

ספרות,   מלאה  משרה"ח  מיצפון טל  41

  הסטוריה

  
 תנאי אילת

  עיםמד  65%  משרה"ח  מעין אביעוז 42
   

  מלאה  משרה"ח מצרי ניר 43
  

 תנאי אילת מחנך וולדורף

  תנאי אילת  מחנך  אנגלית  מלאה  שרה"חמ  משה דודו  44

 נריסנה  45

  לימור

פיצול 

  ושיםתל

  תנאי אילת  מחנכת  חנ"ג  מלאה

מחנכת, רכזת   אזרחות  מלאה  בעלות  עדי טליה  46

  מעורבות

  לתתנאי אי

פיצול   הפז פלור  47

  תלושים

  אנגלית  80
  

תנאי אילת. 

 .2נסיון 

  אנגלית  20%  משרה"ח  קייל אמה 48
  

 תעודות ללא

לשון,   מלאה  משרה"ח  ין עדירב 49

  הסטוריה

  ת לחל"דיוצא  מחנכת

  

  

  )שבועיות שעות סיוע 88ייעות (לביה"ס מאושרות השנה ב. ס

  

  

  היקף משרה מאושר  וותק  שם

  24  1  כרמל נעם

  24 2 מיכל בראמי

  24 5 לנה סמטנין

  24 1 פטאלחנן 

  24 1 כלנית עטיה
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 ג. תומכי הוראה
  הערות  תפקיד  משרההיקף   וותק שם

ת מבוטח הרשות המקומיתדת עוב  מזכירה  100%  +15  איטח חנה

  פנסיה תקציביתב

  מזכירת בגרויות  60%  7  תמר חזיז
  

    גיל פרישה.עבר   לבורנט  100% +20 יוסל אנטולי

  מנהלנית  100%  6  רדה ורדב
  

ורן א

 ברונשטיין
  אב בית  100% 7

  

  עובדת נקיון  100% 2 אביבה יצחק
  

כון, תי 50% 2 תמי טאולו

  יסודי 50%

  אחראית מחשבים
  

 1 ודוש עדיח
  

ספרנית/ השגחה על 

 בחינות
 ת שעתיתעובד

תיכון,  65%    אלון סנקר

  יסודי 35%

  יתמקומ רשות –העסקה   מאבטח

תיכון,  65%    עדנה פזרקר

  יסודי 35%

  מקומית רשות- העסקה  טחתמאב

  יעקוב לוי
  

תיכון,  65%

  יסודי 35%

  מקומית רשות –העסקה   מאבטח

  נדב אילון
  

  מקומית רשות- ההעסק מוס"ח קב"ט 15%

  ניקיון  100%  6  ירון ברוך
  

 - רפאל בן

 דניאל

 
  מקומית רשות - העסקה חשמלאי 15%
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  םשיטי בית הספר תיכון - 2נספח 

  

ינו בית ספר הטרוגני, בעל שאיפה למצוינות לצד דאגה לצרכים בית הספר התיכון שיטים ה

    המיוחדים של תלמידיו.

  הספר: ות המנחים את ביתספרי והעקרונ- ביתלהלן הערכים המרכזיים אשר לאורם חובר החזון ה

 תלמידת ביה"ס ומתן מענה לצרכיו המיוחדים של כל קליטת כל ילדי הערבה לשורו.    

  וש הפוטנציאל האישי של כל תלמיד, מבחינה לימודית וחברתית.עידוד המצוינות ע"י מימ  

 ישראל, ם בהקניית הערכים ודפוסי ההתנהגויות, הנדרשים כדי להיות אזרחים איכותיי

  ם לחיות בחברה הומאניסטית וליבראלית.השואפי

 ס.ביהרים לתחושת השייכות והנאמנות של התלמידים והמו חיזוק והעמקת"  

  כית והמקצועית של ציבור המורים.פיתוח הסמכות החינו   

   ביסוס התפיסה של ביה"ס כחלק מקהילה מעורבת ואכפתית, תוך קיום דיאלוג משמעותי

    ת עמה.וחיזוק השותפולה בין ביה"ס לקהי

  תיכונה תוך שמירה ואכפתיות לשימור החי חיבור ומודעות לסביבת החיים בערבה היצירת

  ה.ומם בוהד

 למיד דרך חיבור בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי (כולל מחויבות לרצף היום של הת

  תנועת בני המושבים). - תנועת הנוער

 ללמידה הוראה, כאמצעי ובה בתהליכי השילהעמקת השימוש בטכנולוגיית התקשוב ו

  מעניינת, מסקרנת ואיכותית

  

  

  זון ביה"סח

למגוון   מודיים בהתאםהיבטים ערכיים, חברתיים וליולבו בלימודים בבית הספר "שיטים" יש

תלמידיו.  החתירה תהא ליצירת קהילה חינוכית הומאניסטית, המאופיינת בתהליכי דמוקרטיזציה, 

 ורליזם וקבלת השונה, בהרחבת אופקים, בה התיכונה, בפליבת החיים בערלסבבחיבור ומודעות 

    יקה ובהישגיות.ה מעמארץ, באזרחות טובה, בחשיב - בלמידה, בדרך
   קהילה חינוכית זו הם תלמידים ומורים, בעלי תפקידים ועובדים, הורים ותושבי האזור.השותפים ב

במיצוי  ר היום הלימודי,וחברתיים בסד ייםביה"ס רואה חשיבות מיוחדת בחינוך לערכים איש

רת שיווין ך יציספרית וברמת התלמיד הבודד, תו- ברמה הבית הפוטנציאל ובעידוד המצוינות

לפרט. הפעילויות הנובעות מכל אלה יַפתחו בקרב חברי הקהילה את תחושת הזדמנויות ודאגה 

    השייכות, המחויבות, הביטחון האישי וההגשמה.

  

  שייה:הע נקודות במוקד

ימי זכרון, הכנה לצה"ל יפה הכוללת התיחסות מעמיקה לחגים ולחברתית ערכית ענפעילות 

סמינרים חברתיים ערכיים בהם משתתף   מכינות, תכנית ספירלית שלש"ש וולהתנדבות במסגרת 

יב, טיולים שנתיים במתווה של טיול נודד בהם בולט שת"פ - כל תלמיד בתיכון שיטים דרכא מכתה ז

חבלי  6ש התלמיד עם ת ספירלית ולאורך שנותיו בביה"ס נפגתכנית הינה תכניילת ההורים. הקה עם

 חינת הדומם, החי, הצומח והאדם.תיאורתי והן באופן מעשי מב באופןארץ, לומד להכירם הן 
היא חלק מתהליך ההכנה של תלמיד ביה"ס לקראת היציאה מחוץ  - התכנית החברתית ערכית 

  ל"חממת הערבה".

ר במורים עודד פיתוח ם, כולל לתלמידים מצטיינים ושל מחסונה לכלל התלמידיתגר של מתן מעהא

שנותיו בביה"ס יחווה למידה של קורס יפה היא כי כל תלמיד במהלך . השאתחום הלמידה המקוונת

בינהן שימוש  21- אחד לפחות באופן מקוון. למידה בדרך זו מקנה לתלמיד מיומנויות המאה ה

  , בניית מוטיבציה פנימית ועוד.חריות על הלמידהשבים, לקיחת אבמחמושכל 
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  חטה"ב:ב   

 ב.י חטהטיפוח תחומי היצירה ותנועה לתלמיד"  

 רת עניין ומציגה נושאים בצורה הוליסטית ולא כחלוקה למנות למידה בין תחומית המעור

  בחטה"ב. –ידע נפרדות 

 ות וגיוס משאבים קטנות הומוגניות מתן מענה בחטה"ב לתלמידי קצה בעזרת למידה בקבוצ 

  ממשה"ח, הרשות והבעלות.

  ע:בחט"

לכתת : כתה ממוקדת בגרות (בדומה גניותבמעבר לחטה"ע מתבצעת חלוקה מחדש לכיתות הומו

מב"ר) וכתות רגילה וזאת על סמך הישגי התלמידים והקשיים הלימודיים שלהם, מתוך מטרה 

פשר (תלוי בגודל השכבה) במידה ומתאהטובה ביותר. ך לאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו בדר

 בחט"ע תהיינה הומוגניות רצוי שהכתות
מקצועות לבגרות. כיום פועלות בביה"ס נו מאד להציע מגוון רחב של שוב לכבית ספר פריפריאלי, ח

 קולנוע וטלביזיה, גיאוגרפיה , מדעי החברה, מדעי   המגמות הבאות : פיזיקה, כימיה, ביולוגיה,

נו מאמינים כי תלמיד בערבה ורסיטל מוסיקה (בשת"פ עם המתנ"ס). אוכן מחול  מחשב, תיאטרוןה

כז הארץ הן מבחינה לימודית והן דומה להיצע שמקבל תלמיד במרהיצע צריך לקבל    התיכונה

  מבחינה ערכית.
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  3ח נספ

 מספרי תלמידים בתיכון "שיטים" בשנה"ל תש"פ
  

  רותהעv מס' תלמידים  כתה

  וסופי)(אנתרופ תות מהן אחת במסלול וולדורףכ 3 67  ז

  כיתות 3  82  ח

  כיתות 3  64  ט

  כיתות 2  55  י

  ה קטנהכתות + כת 3  67  יא

  כתות 2  45  יב

  380  סה"כ
  

 
  הרחבות לבגרות

מדעי 

 החברה

קולנוע   ביולוגיה  פיסיקה  כימיה ג"ג 

  וטלביזיה

מדעי 

  המחשב

  מחול  אזרחות  תיאטרון

  9  10  18  23  י'
  

16 8 6  
  

5 
  22  11  10  15  7  11  9  15  20 יא'

  10  13  8  17  11  11  יב'
     

  5  22  17  18  41  20  28  36  44 54 סה"כ
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  הזוחל 4פח נס

   בקשר עם ביה"ס התיכון שיטיםרשימת התקשרויות 

  

  שימוש בתכנת משו"ב –משוב ובקרה בע"מ  . 1

 לינת מורים - אתי בלוך עין יהב  . 2
  לניסויים ציוד מתכלה - ילן בר אאוניברסיטת  . 3

  תערוכת אמנות מתחלפת - יאון ת"א מוז . 4

  חברת תדיראן  –נים אחזקת מזג . 5

  מי טהור – אחזקת מתקני שתיה . 6

  מפעל השאלת ספרים –מרמנת  חברת . 7

  אספקת שירותי תקשורת קווים נייחים וסלולאר. –לפיתוח ובנין בערבה ברה ח . 8

  שכפלת.אחזקת מכונות צילום, מדפסות ומ –חברת גסטטנר  . 9

  קת מתקני מים חמים/קריםאחז –קני מים שטראוס מת .10

  מחשוב - מטריקס  .11

  למידה מרחוק  - אלנט  .12
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  מחויבים בשינויים המוריםתם עם ארגון רוני להסכם שייחנוסח עק –טיוטא 
  5נספח 

 סכםה
  2020____ בחודש ___, שנת שנערך ונחתם ביום 

  

  )"הרשת"(להלן:           ____________________  בין:

  ") המועצה" :(להלן          ה תיכונהועצה האזורית ערבהמ  לבין:

  ")יםהמור ארגון" (להלן:         תיסודיים בסמינרים ובמכללו-ר העלארגון המורים בבית הספ  לבין:

  

והרשת הוכרזה כזוכה במכרז לניהול והפעלת בית הספר האזורי העל יסודי מקיף   :לואיוה
"בית להלן: ( _________ ודיםת הלימהחל משנ "שיטים" אשר בישוב ספיר וזאת

  ; )הספר"

ספר, דרכא בתי  -  בבעלות רשת "דרכא" ועובר לחתימת הסכם זה, ביה"ס נמצא  והואיל
ועובדי ביה"ס מועסקים ע"י  ")הבעלות הקודמת" –להלן (  סודה של קרן רש"ימיי

  ;הבעלות הקודמת

  זה;' להסכם נספח אובבית הספר מועסקים עובדי הוראה כמפורט ב  :והואיל

הול הסכם להעברת בעלות, ני ________נחתם ביום המועצה לבין הרשת  ובין  :והואיל
החל מיום  "), וזאתהסכם העברת הבעלות" ת (להלן:ותפעול בית הספר על ידי הרש

  ;")המועד הקובע(להלן: "___________

 הבעלות הקודמתמותנאי העסקתם,  קבלו את שכרםועובדי ההוראה בבית הספר   :והואיל
ניהם כמפורט בנספח ב' להסכם זה, הכולל להסכם זה ולפי נתו 'ורט בנספח אכמפ
  ;ממערכת השכר של בית הספר פלט

בית הספר העל יסודיים בבית הספר ומסכים כי המורים בון המורים מייצג את וארג  :ילוהוא
  המורים יעברו וימשיכו לעבוד ברשת;

לרשת בהתאם ובכפוף הול של בית הספר והצדדים מסכימים להעברת הפעילות והני  והואיל:
  הכל בהתאם להוראות הסכם זה;לתנאי העבודה של  עובדי ההוראה המועברים, 

  

  :כדלקמןהצדדים  הוסכם ביןר, הותנה והוצהכך יפל

  

 כללי

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .26

עלות הבועסקים על ידי מוסכם על הצדדים כי הסכם זה יחול על כל עובדי ההוראה המ .27
זה, עובר לשנת הלימודים ' להסכם נספח אספר בהתאם לרשימה המצורפת כבבית ה הקודמת

סכם העברת הבעלות, וכן מורים החוזרים בהתאם להיועסקו על ידי הרשת ואשר  _________
 ").עובדי ההוראה המועבריםמחל"ת או משבתון או יצאו לחל"ת או לשבתון (להלן: "

בתשלום שכרם של עובדי ההוראה  ודמתהבעלות הקקובע חבה את כי עד למועד המוסכם בז .28
שלום הרשת בת ל מהמועד הקובע תחובשכרם. החם, לרבות מלוא התנאים הנלווים להמועברי

 שכרם של עובדי ההוראה המועברים, לרבות מלוא התנאים הנלווים לשכרם. 
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היקף משרתם  המועברים, לרבות מובהר כי זכויותיהם ותנאי העסקתם של עובדי ההוראה .29
ת הפעילות והניהול של בית הספר ותפקידיהם, לא ייפגעו בצורה כלשהי עם העברהקבוע 
 לרשת.

והניהול של בית הספר יועברו לרשת החל משנת הלימודים  האחריות סכם על כל הצדדים כימו .30
בדי ההוראה להיות המעסיקה של עו הבעלות הקודמת, וכי ממועד זה ואילך תחדל _______

, והרשת תהיה ' להסכם זה, בכפוף למילוי כל התחייבויותיהרים כמפורט בנספח אהמועב
ים ובשכר זהים, ותוך רציפות דיה בתנאם, ותקלוט אותם כעובהמועברי המעסיק של העובדים

זכויות מלאה. היה והרשת תחליט כי אין רצונה להמשיך ולנהל את בית הספר, יועברו עובדי 
. היה וההעברה תיעשה לידיו של גוף אחר להיות עובדי המועצהועברים בהסכם זה ההוראה המ

 ים.גון המורד המועצה, ייעשה הדבר בהסכמת ארמלב

, לרבות התקופה בבעלות הקודמתת עבודתם של עובדי ההוראה כי תקופ מוסכם על הצדדים .31
, על כל תיחשב כתקופת עבודה רצופה אחת בבית הספר ______עובר לשנת הלימודים 

 הסכם ובהתאם להוראות הסכם זה.כך, על פי כל דין והמשתמע מ

ת ת המגיעובתשלום מלוא הזכויו היא חבה רה כי על פי הסכם העברת הבעלות,המועצה מצהי .32
לעובדי ההוראה המועברים, לרבות שכר, ימי מחלה, הפרשה לקרנות וכל תשלום אחר שיגיע 

 צל המועצה. ההוראה המועבר א לעובד, וזאת בגין תקופת העסקתו של עובד

את  26.8.2013ל המאוחר עד ליום ה תפקיד טרם פתיחת שנת הלימודים תשע"ד ולכהמועצ  
ההשתלמות בגין מלוא החודשים, לרבות התשלום וקרנות  לומים לקרנות הפנסיהמלוא התש
 , ובמקביל מתחייבת המועצה בזאת כי תציג עד למועד זה לארגון ולרשת2013בגין יולי 

ין ת הרלוונטיות כי תעביר אליהם את התשלום בגשר תישלח לכל הקרנוהתחייבות בכתב א
י להסכם ולמעבר נאי יסודזה מהווה ת צוע סעיף.  בי15/10/2013עד ליום  2013אוגוסט 

המורים. היה והמועצה לא תעמוד בהתחייבותה לקרנות כמפורט לעיל, תהיה הרשת ערבה לכך 
תהיה זכאית להשבה  מלואן לקרנות. הרשתלקרנות יועברו ב שההפרשות בהן חבה המועצה

ועל, בגין כל תשלום תשלום בפבתוספת הצמדה וריבית עד למועד המלאה ולשיפוי מהמועצה, 
ש לשלם מכוח ערבותה זו, וכן תהיה זכאית לקזז כל סכום שתידרש לשלם מכוח אשר תידר

ליך, לרבות צורך לנקוט בכל הסעיף זה מכל תשלום אשר יהיה עליה לשלם למועצה, ללא 
  לשם ביצוע קיזוז זה. משפטי, 

כל כום בו חבה המועצה לגובה הס ך מהקרנות הרלוונטיות המציין אתלהסכם זה יצורף מסמ  
 הקרנות הרלוונטיות בגין המורים הרלוונטיים, נכון למועד חתימת ההסכם.אחת מ

אשר  ההוראה המועברים,המועצה תדאג להעביר לרשת את תיקיהם האישיים של עובדי  .33
 להסכם זה. בנספח א'ים שמותיהם מופיע

 ת ההוראה של המורים,ת גליונובאמצעות בית הספר, תעביר לרשת אהמועצה, בעצמה, או  .34
ההוראה יאשרו בחתימתם את נכונות הפרטים המפורטים בגליונות ההוראה, בהם ועובדי 

 : - יפורטו פרטים הנוגעים למורים לרבות 

 תובתס' תעודת זהות, כשם העובד, מ 34.1

לרבות  ג"ענת הלימודים תשאו באיגוד, לפי ההקשר,  עד לש עירייהדתו במספר שנות עבו 34.2
 הוראהוותק ב

 ג"עהספר עובר לשנת הלימודים תש ובד בביתמד והתפקיד שמילא העמע 34.3

היקף וחלקה היחסי של משרת העובד בכל אחת משנות עבודתו בבית הספר עד לשנת  34.4
 ג"עהלימודים תש

פיהם שולמה משכורתו של העובד עובר לשנת  לגמולי השתלמות על ותק, דרגה וזכאותו 34.5
 ג"עלימודים תשה

 ה וגמוליםותק, דרגוך על קביעת נתוני ושרד החינאישור עדכני של מ 34.6
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 פירוט ניצול ימי מחלה בכל שנה ושנה ויתרת ימי מחלה שצבר העובד 34.7

ק העובד על ם בתקופה בה הועסשמות הקופות והקרנות אליהן הופרשו תנאים סוציאליי 34.8
, ן ואישור על תשלום לקרנות פנסיה, פירוט הזכויות שהצטברו עבורו בכל קררייהעיידי ה

 תלמות וקופות הגמל.קרן הש

ראה מועבר אשר נתוניו בגין וותק, דרגה, רישום שנת שבתון, וגמולים אישיים, כפי לעובד הו .35
 90נתן אפשרות של עד את ששולם לו, תי שאושרו לתשלום ע"י משרד החינוך, אינם תואמים

דרש אישור כנונים אלה במשרד החינוך ולהמציא לעדכן נת ד"עיום מתחילת שנת הלימודים תש
ד החינוך, ובהתאמה יעודכנו שכרו ותנאיו וישולמו או יקוזזו ראה במשרמגף כוח אדם והו

 וך.הפרשים ככל הנדרש ובלבד שההפרשים ישולמו למורה על ידי משרד החינ

, ישולם ד"עיום מתחילת שנת הלימודים תש 90עיל תוך קבל אישור כמצוין לבמידה ולא ית .36
ם חריגים, על פי פנייה, ך. במקריפי נתוני משרד החינוועבר על שכרו של עובד ההוראה המ

  ובהסכמת הצדדים כולם מראש ובכתב, יוארך המועד הנקוב לעיל.

חדשים שיקלטו בבית ת עובדי ההוראה ההרשת מתחייבת ומצהירה בזאת כי תנאי העסק .37
ראה ונוהגים החלים על כלל עובדי ההוהספר ע"י הרשת יהיו בהתאם להוראות, נהלים 

אה, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וההסכמים וההסדרים ובדי הוראל, ובכללם תקשי"ר עבישר
ך וארגון משרד החינו - הקיבוציים הקיימים כיום ואשר ייחתמו מעת לעת בין מדינת ישראל 

  המורים.

אקטיבית בעקבות ם לעובדי ההוראה כל תוספת שכר שתתקבל רטרוהרשת מתחייבת לשל .38
פה שבה המורה הועסק אצל בור התקועם ארגוני המורים ע שייחתמו הסכמים קיבוציים

המועצה, הכל בכפוף להנחיות משרד החינוך ולתקבולים שיתקבלו ברשת בגין אותה תוספת 
 שכר.

וך שיתקבל בגין תשלומים ל שיפוי ממשרד החינבת להעביר לרשת כהמועצה מתחיי .39
ה שקדמה להעברת ור התקופות חתימה על הסכמים קיבוציים עברטרואקטיביים בעקב

 וף לקבלת הסכמה מראש ובכתב מהמועצה לענין זה.ות, ובכפהבעל

 תנאי ההעסקה של עובדי ההוראה

ת המעסיקה של תהיה הרש ד"עם תשהרשת מתחייבת ומצהירה בזאת כי החל משנת הלימודי .40
 בתנאים כדלקמן:ים המועברים ותקלוט אותם כעובדים של הרשת העובד

עובר לשנת הלימודים  ם במועצהו עובדי הוראה קבועיברים שהיעובדי הוראה מוע 40.1
וייחשבו כעובדיה  ד"עימשיכו לעבוד בבית הספר החל מהשנת הלימודים תש ד"עתש

והמשתמע מכך, חינוך על כל הנובע וכמקובל במערכת ההקבועים של הרשת באותו וותק 
. כל האמור ין והסכםיהם של עובדי ההוראה על פי כל דבכל הנוגע לזכויותיהם וחובות

הקביעות, הפרשות לקרן הפנסיה, לקרן השתלמות ולצבירת ימי ם לנושא מתייחס ג
 מחלה.

ות, ואשר ישובצו ג טרם קיבלו קביע"עובדי ההוראה המועברים שבשנת הלימודים תשע 40.2
עים בהסדרים יחולו עליהם כל הכללים הקבו - ל פי הצרכים ע ד"עבבית הספר בתש

הוראה, לעניין מתן עובדי ה הוראה, לרבות תקשי"רלעובדי  ובהסכמים הקיבוציים
קביעות, לרבות תקופת הניסיון הנדרשת ודרישת ההסמכה. במניין שנות הניסיון של 

מועצה, על כל בבית הספר במסגרת הבון שנות עבודתם עובדי הוראה אלו יילקחו בחש
 הנובע והמשתמע מכך.

, שכרם של עובדי ההוראה הקבועים לא 29ל האמור בהסכם זה ובפרט לסעיף בכפוף לכ 40.3
, כמפורט בנספח ב', ובהתאם להסכם הקיבוצי ג"עיפחת משכרם בשנת הלימודים תש

 לכל דין. ו
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בועים יועסקו בהיקף הקהוראה העובדי , 29ובפרט לסעיף  לכל האמור בהסכם זהבכפוף  40.4
, וכמפורט בנספח ב' לגבי כל עובד תשע"גיפחת מההיקף בו הועסקו בשנת  רה שלאמש

 הוראה. 

ו/או שכר  שלא להפחית שעות ואילך, הרשת מתחייבת ד"תשעבאשר לשנת הלימודים  40.5
וראה במהלך שנת הוראה ולא לצמצם היקף משרתו הקבוע של עובד השל עובד 

בחודש מאי של  31- וחר מהיום הלא יא ברים עם ארגון המורים,תבוא בד הלימודים, וכן
אותה שנה אם וככל שיהיה צורך לצמצם היקף משרה של עובד הוראה בשנה העוקבת, 

 עובדי ההוראה.לתקנון שירות  6.5למעט בהתאם לסעיף 

, מלאה או חלקית (להלן: בחופשה ללא תשלוםע"ג הוראה השוהה בשנה"ל תש עובד 40.6
שה יועבר וייקלט ע"י הרשת בשנה"ל מהחופ על שובו 31.3.13יע עד "), והודחל"ת"

 16.3-16.4באותם היקף ותנאים בהםהועסק ערב צאתו לחל"ת, בכפוף לסעיפים  ד"תשע
 אום עם ארגון המורים.של המורה ייעשה בתיוי בתנאי העסקתו כל שינ לעיל.

משרד החינוך ועובדי  קו עובדישנתי, שבו יועס- ר כבית ספר ששבשל אופיים של בית הספ 40.7
המקבלת, מוסכם בזאת כי תתאפשר ניידות של המורים בין שתי החטיבות בעלות ה

 כמקובל. בבית הספר, וזאת על פי כללי הסכם שאילה והשאלה של מורים, 

 סיוניות וקרנות השתלמותמי מחלה, הפרשות פניתרות י

ד רו במועצה עבור כל עובחלה שנצבירוט ואישור גרירת יתרת ימי מהמועצה תעביר לרשת פ .41
ה, בתקופת עבודתו אצל המועצה. המועצה תעביר לכל עובד הוראה העתק מהנתונים הורא

 י המועצה.  ער על נתוניו בפנהרלבנטיים לגביו. לכל עובד הוראה תהיה הזכות לער

דמת הוראה בגין תקופת עבודתו הקו כי יתרת ימי המחלה שנצברה לזכותו של כל עובדמוסכם  .42
תעבור לזכותו גם בתקופת עבודתו ברשת כימי מחלה הספר, בבית  ד"עהלימודים תש לשנת

 בד.צבורים לתשלום ו/או לגרירה, במקרה הצורך. יתרה זו תירשם בתיקו האישי של העו

 במידה ועובד הוראה מועבר ימצה את ימי המחלה ,ד"ענת הלימודים תשלאחר תחילת ש .43
ו לזכותו בתקופת שנצבר רו על חשבון ימי המחלהלם את שכשנצברו לזכותו ברשת, הרשת תש

את  צה מתחייבת לשפותלעיל, המוע 32עבודתו הקודמת בבית הספר. לאור האמור בסעיף 
ימי המחלה אשר צבר  המחלה ששולמו לעובד ההוראה המועבר בגין יתרת הרשת בגין ימי 

ם השכר למורה בגין ימי מחלה אינו תשלו במועצה בלבד. בכל מקרה י עבודתובתקופת ימ
 מותנה בקבלת השיפוי בפועל. 

העסקתו במועצה, חישוב ימי המחלה הצבורים יהיה בהתאם ליתרת ימי המחלה וממוצע  .44
 לום שנעשה בפועל.לעיל יהא בהתאם לתש 19ק, השיפוי כאמור בסעיף מקובל. למען הסר ספכ

או בעת פטירה (ליורשים) הרשת תגיש  ריאותלאות או בפרישה מטעמי ברישה לגמבמקרה של פ .45
למשרד החינוך בקשה לפדיון ימי מחלה, בגין מלוא תקופת העסקתו של המורה בבית הספר על 

ל המחלה יחושב עפ"י ההסכמות הקיימות ובשיפוי ש כמקובל. פדיון ימי משכורתו האחרונה,פי 
 משרד החינוך. 

גבי עובדי הוראה, לכל הקרנות והקופות החל ליך להפריש, על פי הדין ו/או תמשהרשת תפריש  .46
, לרבות מבטחים ו/או קרן פנסיה ד"תשעבהן מבוטחים עובדי ההוראה עובר לשנת הלימודים 

וכן לקופות הגמל הילה   ד"תשענת הלימודים ובד ההוראה עובר לשרת אליה השתייך עאח
ם עד למועד שלומילקופות אליהן הופרשו ת הנדרשות ף ולקרן ההשתלמות את ההפרשותורש

 הקובע, או כפי שיבחר עובד ההוראה בעתיד. 

את מלוא ככל שקיימים חובות לקופות או איזו מהן, המועצה מתחייבת לדאוג להשלים  .47
בצע תשלום ופות, בגין כל אחד מעובדי ההוראה המועברים ולקיימים לכל אחת מהקהחובות ה

הקופות להן קיים חוב, וזאת טרם ם עם להגיע לכדי הסדר תשלומיות ו/או החובות בפועל לקופ
ד. כמו כן, מתחייבת המועצה להעביר אישור בדבר השלמת "פתיחת שנת הלימודים תשע

אישור על השלמתם) לידי הרשת (ולאחר מכן תעביר  כם הסדר התשלומיםהחובות ו/או הס
 ים לפי העניין.ולידי ארגון המור



 - 70  -  

 _________חתימת המציע : _____

 .בוטל .48

 עובדי הוראה העסקה שלהפסקת 

אובייקטיבי לפטר עובד הוראה קבוע, יתנהל מו"מ בין הרשת לבין ארגון צורך במקרה של  .49
שת תהיה ארגון המורים, הרהמורים, כנהוג במערכת החינוך. במידת הצורך, ובהסכמה עם 

פיצויי פיטורים מוגדלים ביר לועדת שיפויים במשרד החינוך בקשה לתשלום אחראית להע
אלה, בעבור תקופת עבודתו בבית הספר, ועובד  הוראהות כלפי כל אחד מעובדי שי הסתגלוחוד

  מפוטר כאמור, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מוגדלים, כפי שיסוכם עם ארגון המורים.

 _______ת להתפטר בדין מפוטר בתום שנה"ל המועברים תשמר הזכולעובדי ההוראה  .50
ביוני של כל  30יום ן ע"י עובד ההוראה עד למור תינתאה מחילופי המעסיק. הודעה כאכתוצ

שנה, בהתאמה, ותיכנס לתוקפה בתום שנת הלימודים הרלוונטית. הרשת תהיה אחראית 
דלים וחודשי פיצויי פיטורים מוגנוך בקשה לתשלום להעביר לוועדת שיפוים במשרד החי

והן בעבור  ו במועצהה אלה, הן בעבור תקופת עבודתהסתגלות כלפי כל אחד מעובדי הורא
ת ועובד מפוטר כאמור, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מוגדלים, בהתאם ו ברשתקופת עבודת

 לשיעור השיפוי ממשרד החינוך כפי שיתקבל בפועל.  

וטר ו/או יתפטר בדין מפוטר את מלוא בד הוראה מועבר שיפייבת לשלם לכל עוהרשת מתח .51
ה שהועסק התקופשהועסק ברשת והן בעבור התקופה  יטורים המגיעים לו, הן בעבורפיצויי הפ

 32ע"י המועצה, בניכוי הסכומים שהצטברו בקרנות כפיצויי פיטורים, בכפוף לאמור בסעיף 
 בל לגבי אותו עובד. וי שיתקבל ממשרד החינוך ו/או להסכם פרטני שיתקלעיל ולגובה השיפ

 דיםויות הצדהתחייב

  הרשת מתחייבת בזאת: .52

ל קיצוץ מורים, אלא אם יחו , לא לקצץ במשרות40.4- 40.3ף לאמור בסעיפים בכפו 52.1
ו ,  ייסגרם במספר התלמידים בבית הספרבשעות התקן של משרד החינוך, יהיה צמצו

מיכה מטעם המועצה בשעות התקן המצדיקה צמצום התת מגמות בבית הספר, תופח
הועד המנהל של ביה"ס יחליט על שינויים פדגוגיים בביה"ס, והכל בהסכמת משרות או 

  ות משרד החינוך, חוזרי מנכ"ל וכל דין.ורים, ובכפוף להנחיהמועצה וארגון המ

מות, השתלן מימון הוצאות הנסיעה לימונן וכשתלמויות מקצועיות, לרבות מלעודד ה 52.2
  ככל שאלה אינן ממומנות ע"י משרד החינוך

לשמור על רמת מקצועיות נאותה, תוך הקפדה על הסדרי רישום שימנעו פגיעה בבית  52.3
 פר. הס

 בכל חודש עבור החודש הקודם לו, בכפוף לכל דין.ורות עובדי ההוראה לשלם את משכ 52.4

 ובל.כמק כוש אספקה שתעמוד לרשותםיה או לרלשלם לעובדי ההוראה דמי שת 52.5

 להעניק לכל עובד הוראה שי לחג בראש השנה ובפסח בתיאום עם הועד.  52.6

 המורים. תרבות וגיבוש חדרלהעביר תקציב שנתי לוועד המורים לצורך מימון פעילות  52.7

 הספר מכל סיבה שהיא, עובדי ת כי ככל שהרשת תחדל מלנהל ו/או להפעיל את ביתמוסכם בזא .53
ושיועסקו על ידי הרשת באותו מועד, לרבות  ודמתת הקהבעלואשר הועברו על ידי ההוראה 

בית  עובדי הוראה השוהים בחל"ת או בשבתון, יעברו להיות עובדי המועצה.  היה והפעלת
ם יו של גוף אחר שאיננו המועצה ייעשה מעבר המוריליד הבעלות הקודמתמהספר תועבר 

 רציפות זכויות מלאה. ותוךתנאים ושכר ערב ההעברה  ת  באותםבהסכמת ארגון המורים  וזא

אם יתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים בכל הנוגע לעניינים הנדונים בהסכם זה תועבר המחלוקת,  .54
 הכל לפי העניין.  –, הרשת וארגון המורים רכב מנציגי  המועצהועדה פריטטית שתוליישוב בפני 

 .  פוטית המוסמכת על פי דיןרכאה השידר הסכמה, תועבר המחלוקת לעבהיע .55
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  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  _________________  ________________מספר  ______________________

  _________________  הרשות המקומית

  _________________      יסודיים בסמינרים ובמכללות-למורים בבית הספר העארגון ה
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  6נספח 
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 - 74  -  

 _________חתימת המציע : _____



 - 75  -  

 _________חתימת המציע : _____
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 _________חתימת המציע : _____

  7נספח 

  
  _____________לבין __________ הסכם בין המועצה האזוריתבאישורי ביטוח 

  

הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים 

  )DD/MM/YYYY(האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין   במקרה של סתירה בין באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  

  האישור. 

מבקש מ

  האישור

   האישור מבקש מעמד  העסקה אופי  מבוטחה

ערבה מועצה אזורית 

  תיכונה

  :שם

מועצה אזורית 

  ערבה תיכונה

   שם

  

  

  ןנדל"☒

  שירותים ☒

אספקת ☐

  מוצרים

  

  

  משכיר☒

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

מועצה אזורית והגופים  ☒

וועדי  המשתייכים אליה 

 תאגידיםו הישובים,

  שבבעלותה 

  ת.ז./ח.פ.

 

  ת.ז./ח.פ.

  

  : מען

  
  מושב ספיר

  

 

  כיסויים

סוג 

  הביטוח

  

לפי   חלוקה

  גבולות

ו  אחריות א

  ביטוח  סכומי

מס

פר 

הפו

ליס

  ה

נוס

ח 

ומה

דור

ת 

הפו

ליס

  ה

תא

ריך 

תחי

  לה

תא

ריך 

סיו

  ם

גבול 

האחריות/ 

  סכום ביטוח

 השתתפות

  עצמית

 כיסויים

 נוספים

  בתוקף

מ  סכום 

ט

ב 

  ע

מ  סכום 

ט

ב 

ע

יש לציין קוד  

כיסוי בהתאם  

  לנספח ד' 

  

 תכולה

  וציוד

  

        1,000,0

00   

ש

ח

      

316  313   

327  330  
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  כיסויים

  

  צד ג'

        10,000,

000  

למקרה 

  ותקופה

ש

ח

    302  307 

313    

316  318  

327   

)331  12 

  ח')

  

אחריות 

מעבידי

  ם

        6,000,0

00  

  למקרה 

18,000,

000   

  לתקופה

ש

ח

    302 307 

309  314  

316  327  

  

אחריות 

מקצועי

  ת

        2,000,0

00  

למקרה 

תקופלו

  ה

ש

ח

    303  303  

327    

)331  12 

  )'ח

  

  

  

                  

  

  אחר

                  

  

  ): ג' (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

  

(להלן :  מקיף "שיטים" במרכז ספיר בערבה התיכונה -שש שנתי  -לניהול והפעלת בית הספר הממלכתי 

חינוך רגיל וכיתות חינוך מיוחד (להלן: "הפעלת בית הספר"), "בית הספר" או "ביה"ס"), הכולל כיתות 

בכלל, ובחוזה המצורף, על    03- 03 \ 20 בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז

  נספחיו, בפרט. 

 הדרכות קורסים סדנאות 016קוד שרות 

 

 

  ד') (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח המבוטחים פירוט הנכסים 

  (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת) תיאור הנכס   (לדוגמא: רכב/נדל"ן) סוג הנכס 

  בית ספר מקיף שיטים מרכז ספיר  בית ספר

    

    

  

  ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח
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  חתימת האישור

  המבטח:

  

  

  

   נספח

 האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

)DD/MM/YYYY(  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  תוקףב פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  ור. סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישבפולי

  מבקש האישורמ

  מועצה אזורית 

  נוסח הפוליסה  המבוטח

  עבודות קבלניות

  מעמד מבקש האישור

מועצה אזורית, וועדי ישובים, 

עמותות בבעלות ו תאגידים

  המועצה

   - שווי הפרויקט                               כיסויים

פרקי 

  הפוליסה

חלוקה לפי  

גבולות אחריות  

או סכומי  

  ביטוח

מספר 

  וליסההפ

תאריך 

  תחילה

תאריך 

  סיום

גבול האחריות 

סכום ביטוח  /

  שווי העבודה /

השתתפות 

  עצמית

כיסויים 

נוספים 

  בתוקף

יש לציין   מטבע   סכום   מטבע   סכום 

כיסוי קוד  

בהתאם  

  לנספח ד' 

כל 

הסיכונים 

עבודות 

  קבלניות

  הרחבות

  : לדוגמה

        שח        

                ופריצה  גניבה

  עליו  רכוש 

  עובדים 

              

                סמוך  רכוש 

                בהעברה  רכוש 

                הריסות פינוי

        שח          צד ג'

אחריות 

  מעבידים

        שח        
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 האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

)DD/MM/YYYY(  

אחריות 

  מקצועית 

  בשילוב

חבות 

  המוצר

                

 

  

  : )ג' תאים כפי המצוין בנספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המפירוט השירותים 

  

  

 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח

  

  

  חתימת האישור

  המבטח:

 

  

  נספח השירותים  - ספח  נ

קוד   ות נשוא ההתקשרותתיאור השיר

  השירות

תיאור השירות נשוא 

  ההתקשרות

 קוד

  השירות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה 

 002  וקירור)

  שירותי ניטור

072 

 073  שירותי ניטור 003  אספקת גז ודלק

 074  שירותי פיקוח ובקרה 004  אשפה ושירותי מחזור

  גימותבדיקות מעבדה וד

005 

שירותי פיקוח, תכנון ובקרה 

 075  (בניה)

  ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

006 

שירותי פיקוח, תכנון ובקרה 

 076  (כללי)

 077   שירותי קוסמטיקה 007  גדולותעבודות קבלניות  - בניה 

 078  שירותי תחזוקה ותפעול 008  בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079  שירותי תחזוקת מערכות 009  בקרת מוסדות חינוך

 080  שירותים אווירי/ימי 010  בריאות הנפש

 081  שירותים בחו"ל 011  בתי אבות ומעונות

 082  שירותים משפטיים 012  גביה וכספים
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 083  שירותים פרא רפואיים 013  גינון, גיזום וצמחיה

 084  שירותים רפואיים 014  דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085  שכירויות והשכרות 015  וחדות/צרכים מיוחדיםדרישות מי

  הדרכות/ קורסים/ סדנאות

016 

תאגידי מים / מכון טיהור 

 086  שפכים

  הובלות והפצה

017 

ורשתות חשמל תחזוקת ציוד 

 087  ותקשורת

 088  תפעול ציוד 018  הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089  תקשורת וחברות הסלולר 019  הסעת נוסעים

 090  -  020  ירועים/אולמות אירועיםהפקת א

 091  -  021  הריסות/פינויים

 092  -  022  השקעות ויזמות

 093  -  023  התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 094  -  024  מנהלות/מינהלותחברות 

 095  -  025  חדרי כושר וספורט

פסולת,  - חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 026  פינוי והובלה

 -  

096 

 097  -  027  ם/סדנאותחינוך/קורסי

 098  -  028  חקירות

 099  -  029  צומח/חי - חקלאות 

 100  -  030  טיסות

 101  -  031  יועצים/מתכננים

 102  -  032  ח אדםוכ

 103  -  033  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104  -  034  מחקרים וסקרים

 105  -  035  מחשוב

 106  -  036  מידע

 107  -  037  מיפוי

 108  -  038  שכרת ציודמכירת/רכישת/ה

 109  -  039  ממוני ויועצי בטיחות

 110  -  040  תחזוקה/ שירות/ וחלפים - מעליות 

 111  -  041  וולטאיות- פוטו מערכות 

 112  -  042  מערכות בקרה ושליטה

 113  -  043  מערכות גילוי וכיבוי אש

 114  -  044  מערכות השקיה והולכת מים

 115  -  045   נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים (לרבות 

 046  מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים

 -  

116 

 117  -  047  ניהול מבנים

 118  -  048  ניקיון

 119  -  049  נשק וחומרי נפץ

 120  -  050  ספרינקלרים



 - 82  -  

 _________חתימת המציע : _____

 121  -  051  עבודות מתכת

 122  -  052   עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 053  (חשמל/איטום/אינסטלציה)

 -  

123 

 124  -  054  ארק שעשועים ומים/ אטרקציותפ

 125  -  055  פלסטיק

 126  -  056  פעילות בחוץ לארץ

 127  -  057  צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128  -  058  צמ"ה

 129  -  059  צנרת והנחת קווי מים וביוב

 130  -  060  קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

 131  -  061  קמעונאות

 132  -  062  רוקחות

 133  -  063  רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 134  -  064  רפואה משלימה

 135  -  065  שיפוצים

 136  -  066  שירות לאומי

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, 

 067  פנאי ומלונאות

 -  

137 

 138  -  068  שירותי ביקורת

 139  -  069  שירותי גניזה וארכיב

 140  -  070  שירותי דת

  

  מיוחדים  נספח סעיפים - נספח 

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף

 371  -  301  אובדן מסמכים

 372  -  302  אחריות צולבת

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

  במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

303 
 -  

373 

 374  -  304  הרחב שיפוי

 375  -  305   הירייכלי  - הרחבת צד ג' 

נזק בעת שהות זמנית  - ' הרחבת צד ג

  בחו"ל

306 
 -  

376 

 377  -  307  משנהקבלנים וקבלני  - הרחבת צד ג' 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש 

  לפרט)

308 
 -  

378 

 379  -  309  מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380  -  310  כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר

מבקש כיסוי אובדן תוצאתי עבור 

  ורהאיש

311 
 -  

381 

 382  -  312  כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה



 - 83  -  

 _________חתימת המציע : _____

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף

 383  -  313  כיסוי בגין נזקי טבע

 384  -  314  כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385  -  315  כיסוי לתביעות המל"ל

 386  -  316  כיסוי רעידת אדמה

 387  -  317  אחר (יש לפרט) - מבוטח נוסף 

 388 -  318 מבקש האישור - מבוטח נוסף 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

  אחר – המבוטח

319 
 -  

389 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

  מבקש האישור -  המבוטח

320 
 -  

390 

 391  -  321  מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 392  -  322  אחר -  מוטב לתגמולי ביטוח

 393  -  323  מבקש האישור -  מוטב לתגמולי ביטוח

 394  -  324  ובדיםמרמה ואי יושר ע

אחריות פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי 

  מקצועית

325 
 -  

395 

 396  -  326  עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

  ראשוניות

 מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה (

  ) האישור מבקשמבטח של 

327 

 -  

397 

 398  -  328  ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 399  -  329  )שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט

 400  -  330  מבקש האישורשעבוד לטובת 

 401  -  331  תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים)

 -  332  -  402 

 -  333  -  403 

 -  334  -  404 

 -  335  -  405 

 -  336  -  406 

 -  337  -  407 

 -  338  -  408 

 -  339  -  409 

 -  340  -  410 

 -  341  -  411 

 -  342  -  412 

 -  343  -  413 

 -  344  -  414 

 -  345  -  415 

 -  346  -  416 

 -  347  -  417 



 - 84  -  

 _________חתימת המציע : _____

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף

 -  348  -  418 

 -  349  -  419 

 -  350  -  420 

 -  351  -  421 

 -  352  -  422 

 -  353  -  423 

 -  354  -  424 

 -  355  -  425 

 -  356  -  426 

 -  357  -  427 

 -  358  -  428 

 -  359  -  429 

 -  360  -  430 

 -  361  -  431 

 -  362  -  432 

 -  363  -  433 

 -  364  -  434 

 -  365  -  435 

 -  366  -  436 

 -  367  -  437 

 -  368  -  438 

 -  369  -  439 

 -  370  -  440 

  



 - 85  -  

 _________חתימת המציע : _____

 

  

  נספח הנכסים המבוטחים - נספח ה'

  (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת) תיאור הנכס   (לדוגמא: רכב/נדל"ן) סוג הנכס 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 - 86  -  

 _________חתימת המציע : _____

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  
 


