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 2021מרץ   2
 

 8/2021מכרז פומבי מס' 
 ( 2021הפעלת חטיבה טכנולוגית ארבע שנתית )מח"ט( )

 

 למשתתפים 1הודעה מס' 
 

 :  8/2021בשל הגשת שאלות הבהרה לעירייה, להלן עדכון של המועדים למכרז 
 

סעיף   שעה  תאריך  האירוע  מסד
 בהזמנה 

 6.1.1 10:00 15.2.2021 התחלת מכירת מסמכי המכרז  1
 6.2.1 13:00 10.3.2021 סיום רישום מוקדם  2
 6.3.1 13:00 10.3.2021 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  3
 6.1.1 13:00 15.3.2021 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 17.3.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים  5

 
   2021פברואר  25ביום  לעירייה להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו 

 
עמ'   "ד סמ

 בחוברת 
 מענה  שאלה  סעיף  מסמך 

הערה   .1
 כללית 

חוזר מנכ"ל משותף    
למשרד החינוך ומשרד  

מיום   0205הפנים 
מגדיר באופן   26/3/2019

ברור את הכללים  
המחייבים לבניית מכרז 

להעברת בעלות על  
ביה"ס. במכרז הנ"ל  
ישנם פרקים שאינם  

תואמים את ההוראות  
)מסומנים בשאלות  

לכן קיים  ההבהרה( ו
חשש שלאחר סיום  

ההליך לא תאושר העברת 
ע"י היועצמ"ש  הבעלות 

 של משרד החינוך.   

אינו מצריך  
 מענה 

מהות   8 .2
 הפרויקט 

מנוסח ההצעה לא ברור   1.2
באיזה סמל מוסד מדובר. 

נבקשכם להמציא את  
סמל המוסד העומד  

 למכרז. 

סמל המוסד  
רשום ע"ש  

המפעיל  
הנוכחי. ככל  

שסמל המוסד  
יועבר,  לא 

המפעיל החדש  
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יידרש להוצאת  
סמל מוסד  

   חדש.
מהות   8 .3

 הפרויקט 
נבקשכם להבהיר האם   1.2.3

ביה"ס "מח"ט המופעל  
כיום בידי רשת "עמל נט"  

ימשיך לפעול במיקומו  
הנוכחי גם בשנה"ל  

 תשפ"ב. 

ככל שהזוכה  
יגיע להסכמה  

 .  בעל המבנהעם 

מהות   8 .4
 הפרויקט 

ורה  מנוסח ההצעה לא בר 1.2.5
לגבי   כוונת העירייה

המיקום העתידי של  
 ביה"ס. 

האם העתקת המבנה  
למבנה חדש יעשה ע"י  

העיריה לאחר שהמציע  
יחתום על הסכמי  

השכירות )כמתבקש בכתב  
 המכרז(? 

ע"פ נוסח סעיף זה וכוונת   
הרשות  להעתקת  המבנה  

ברור( לא    ) במועד  לא 
יכול המציע להתחייב מול  

  משכירים פוטנציאליים.
 נבקש הבהרתכם.

בשלב זה, 
העירייה  

מקדמת תכנון 
של מבנה חדש  

לחטיבה  
 טכנולוגית.

רק לאחר  
השלמת התכנון,  
ניתן יהיה לקבל  

תקציב על מנת  
לקדם בנייה של  

 מבנה כאמור.
כרגע, המבנה  

אמור לקום  
 1במתחם 

האם ניתן יהיה לפתוח את  1.2.5 מסמך א  8 .5
השנה במבנה הקיים  
ך  ולהעתיק אותו במהל 

 השנה למבנה חדש?  
 

באיזה שלב נמצא התהליך  
להקמת מבנה חדש  

לביה"ס ומה הצפי הראלי  
 להקמתו? 

ככל שהזוכה  
יגיע להסכמות  

עם בעל המבנה,  
לעירייה לא  

 תהיה התנגדות.  
 

   ראה לעיל.

  4/2019ע"פ חוזר מנכ"ל   1.3.3 התמורה  9 .6
המועצה   מחוייבת

בהשתתפות במספר  
נושאים שכן ע"פ  חוזר   

המנכ"ל ללא מחויבות זו 
לא יאושר המכרז  ע"י    

שרד  החינוך. נבקשכם מ
לשנות הנוסח בסעיף זה  

כך שיעמוד בדרישות חוזר 
 המנכ"ל.  

העירייה פועלת  
בהתאם לתקציב  

העומדת  
 לרשותה.  

ככל שמשרד  
החינוך יעמיד  

לרשות העירייה  
התקציב  את 

הנדרש בהתאם  
להוראות חוזר  
המנכ"ל, הוא  
  יועמד לרשות

 הזוכה.
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האם הכוונה להשתתפות  1.3.3 מסמך א  9 .7
העירייה מעבר  

להשתתפות בה חייבת  
הרשות ע"פ חוזר מנכ"ל  

נוהל לבחירת גורם  - 0205
מפעיל או להעברת בעלות 

על מוסד חינוך על ידי  
רשויות מקומיות והפעלת 

 החינוך? מוסדות 

  2.9בחוזר המנכ"ל, סעיף 
מצוינת חובת השתתפות  –

 הרשות 

 מענה לעיל ה רא

לעניין סעיף זה נבקשכם   1.3.6 התמורה  10 .8
להבהיר האם הכוונה  

הינה להעסקת אנשי צוות 
 קיימים? 

מדובר בעובדים  
- המועסקים על 

ידי המפעיל  
הנוכחי על כל  

המשתמע מכך.  
ככלל, העירייה  

מעדיפה כי  
תהיה רציפות  

בהעסקת  
עובדים, כדי  

לשמר את הרצף  
 הלימודי.   

שיטת   11 .9
חירת  ב
 זוכה ה

שיטת בחירת המציע כפי  1.5.1
איננה  שמוצגת בסעיף 

ע"פ חוזר מנכ"ל כפי  
נבקשכם לשנות  שנדרש.

 ה. סעיף ז 

שיטת הבחירה  
תואמת את  

מגבלות  
התקציב של  

העירייה ואת  
 . הוראות החוזר

המבנה   12 . 10
 המוצע 

נבקשכם להבהיר האם   1.8
העמדת המבנה ע"י המציע  

הינה חלק מתמחור  
מחיר הנדרשות הצעות ה

במכרז? ואם  כן, בכמה   
ינוקד  מציע  אשר  יציע   

 לביה"ס ?   מבנה

 לא.  

ההתקשרות והתאמת   1.8.4 מסמך א  12 . 11
מבנה חדש יכולה להתבצע 

רק לאחר הזכייה במכרז 
הם לא   60-ולכן סביר ש

זמן ראלי לקבלת כל  
אישורי בטיחות. מבוקש 

 יום.  120-להגדיל ל

הבקשה  
,  מתקבלת

ד  לכך שע  בכפוף
לפתיחת שנת  

הלימודים  
יינתנו אישורי  

 הבטיחות 
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המבנה   12 . 12
 המוצע 

נבקשכם להבהיר סעיף זה   1.8.5
שכן אישורי בטיחות  

תברואה וחשמל עבור  
מבני חדש לביה"ס עשויים 

לארוך זמן רב )הרבה  
יום( כך    60מעבר ל 

שהמשך הפעלת הפרויקט 
במיקומו הנוכחי ע"י  

המפעיל הנוכחי עשויה  
יגרר לשנה"ל תשפ"ב  לה

ולעיקור ההליך המכרזי  
 מתוכן. 

אינו מצריך  
 ה נוספת הבהר

המבנה   12 . 13
 המוצע 

נבקשכם להבהיר סעיף   1.8.6
זה. שכן העתקת מיקום  

ביה"ס )ע"פ שיקול דעתה  
הבלעדי של הרשות( לאחר 

שהמציע  כבר התחייב  
בפני משכירים  לאורך   

 שנים איננה  סבירה. 

כעקרון, הכוונה 
להעברת   היא

בנה  הפעילות למ 
העירוני שייבנה  

 בעתיד.  
במקרה אחר,  

השימוש  
באפשרות זו  

היה במקרים  י
 חריגים. 

מכיוון שהמפעיל נדרש     1.8.6 מסמך א  12 . 14
לחתום על הסכם שכירות 
ולבצע השקעה בהתאמת 

המבנה ההסכם עם  
הרשות חייב לתת ביטוי  
של התחייבות לפק זמן  

שנים לכל הפחות(  5סביר )
והודעה מוקדמת סבירה  

 לסיום ההסכם. 

  3נא ראה סעיף 
   לחוזה.

תקופת   15 . 15
 התקשרות 

א. שנת לימודים   4.1
ולא ב    31/8מסתיימת ב 

כפי שצויין. נבקשכם   30/6
לשנות בכל מקום במכרז 

 בו מצויין מועד זה. 
ב. תקופת ההתקשרות  

לשנה בלבד אינה בהלימה  
לא כל   4/19לחוזר מנכ"ל  

אפשרת  שכן שאיננה מ 
יצירת מחויבות הסכם  

שכירות לשנים רבות כפי 
  5שמוצע בתנאי המכרז )

 נים(. ש
לפיכך נבקשכם לשנות  

התנייה זו בסעיף ולקבוע 
את משך ההסכם כנהוג ל  

לסעיף )א(:  
ההבהרה  
 מתקבלת. 

 
 

 לסעיף )ב(: 
הבקשה נדחית. 

הנחת המוצא  
היא שאם לא  

ות  יהיה תקל
בהפעלת בית  

הספר, העירייה  
לא תמהר לבטל  

החוזה )מה   את
גם שהצפי הוא  
למעבר במהלך  
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שנים נוספות  5שנים +  5
 אופציונליות. 

השנים  
הקרובות למבנה  

ידי  - שייבנה על
 העירייה(.  

קובע   0205חוזר מנכ"ל  4.1 מסמך א  15 . 16
תקופת התקשרות של  

עם המפעיל   חמש שנים
+אופציה לחמש שנים  

 נוספות. 

ראה מענה  
לעיל. תקופת  
ההתקשרות  
תואמת את  

הוראות החוזר  
. מתן  )במצטבר(

האופציה לחמש  
שנים נוספות  

עלול לחייב  
קבלת אישור  

 משרד הפנים. .  
תקופת   16 . 17

 התקשרות 
נבקשכם לשנות בסעיף זה   4.2

כך שמועד ההתקשרות  
שנים  5המקורית יוארך ל 

 שנים.  5+ אופציה ל 
 

 ראה לעיל.  

תקופת   16 . 18
 התקשרות 

וסח הסעיף נבקש לתקן נ 4.4
 שנה"ל תשפ"ב. ל

הבקשה  
 מתקבלת 

מיום   7לא ניתן תוך  5.1 מסמך א  16 . 19
הזכייה לסיים תהליך של  

מכרז כדין לבחירת  
מנהל/ת. מבוקש להאריך 

 יום מיום החתימה. 60 -ל
 

ניתן להגיש את  
זהות המנהל  

המוצע תוך כדי  
 המכרז הליך 

תנאים   16 . 20
מוקדמים  
לחתימת  

 חוזה 

בים בסעיף  וז הנקומועדי ל  5.1.1
זה )קרי הצגת פרטי מנהל( 

ימים ממועד הודעת  7תוך 
 הזכייה אינם ריאליים. 

יש לתקן נוסח הסעיף כי 
פרטים על זהות המנהל  

  30יוצגו בפני הרשות עד 
יום ממועד תחילת שנה"ל  

(1.9.2021 ) 

הכוונה היא  
לתחילת  שעד 

שנת הלימודים  
המשרה תאויש  

)גם אם יהיה  
צורך לשנות את  

זהות המנהל בין  
סיום המכרז  
לבין תחילת  

 שנת הלימודים( 
אנא תאמת הדרישות לגוף   9.1.2 מסמך א  27 . 21

שהוא עמותה ולא חברה  
 בע"מ. 

הוראות הסעיף  
מדברות בעד  

 עצמן.
האם יש צורך בשלב זה   9.5.3 מסמך א  30 . 22

לצרף דו"ח כספי? ואם כן,  
 ? 2019האם לשנת 

לא. בשלב זה  
ניתן להסתפק  

 ישור רו"ח בא
)העירייה ערה  

ך שהדיווחים  לכ
הכספיים של  
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עמותות 
מפורסמים  
   במרשתת(.

הצהרות   32 . 23
 ע"פ דין 

יש לתקן נוסח סעיף זה כך  9.8.2.3
שאישור מעודכן של מנהל  
ההסדרה והאכיפה יוגשו 

דרישה  לרשות רק ע"פ 
ספציפית וזו לאחר  
 ההודעה על הזכייה. 

אין חובה לצרף  
את האישור.  

באופציה   מדובר
הנתונה לוועדת  

 . המכרזים

תצהיר   33 . 24
בדבר  
העדר  

הרשעה  
 פלילית 

לאור היקף מספר נושאי   9.8.3.3
המשרה וחברי הוועד  

המנהל בארגון נבקשכם  
  10לשנות סעיף זה ונספח 

בתאם כך שיכללו רק את 
החותמים  על  המכרז   

 בשם הגוף המציע. 

העירייה ערה  
לכך שבגופים  

גדולים הדרישה  
ייב הגשת  תח

כמות גדולה של  
 תצהירים.  

כל מציע יוכל  
לפנות באופן  

פרטני ולפרט  
את שמות בעלי  

התפקידים  
שמעורבים  

בניהול המכרז  
ו/או ניהול  

המסגרת )וכן,  
את מעמדם אצל  

המציע(.  
העירייה  

תתייחס לכל  
  רה לגופו.מק

מסמכים   34-35 . 25
ותנאים  
 נוספים 

10.1.2.2 
10.1.3 
10.1.4 

  סעיף המציעע"פ נוסח ה 
נדרש להעסיק את מנהל  

 ביה"ס הנוכחי. 
כמו כן נדרש המציע  

משרה  150%להעסיקו ב 
וכן נדרש המציע לצרף  
מסמכים המעידים על  

 כישוריו של המנהל. 
סעיפים    2נבקשכם לשנות 

 ראשונים כך 
תעשה פנייה אל מנהל א. 

ביה"ס הנוכחי במסגרת  
פניות אל מנהלים נוספים 

 לניהול  המיועדים
יקף משרתו של מנהל  ב. ה

ביה"ס לא יעלה על היקף 
 המשרה קבוע. 

 

שתי הבקשות  
)ועל    מתקבלות

כן, הבקשה  
השלישית אינה  

 .כה מענה(מצרי
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 10.1.4לגבי  סעיף   
ג. נבקשכם להבהיר כיצד 

אמור המציע להציג את  
מכלול התעודות וקורות  

החיים של המנהל הנוכחי  
)העובד כיום באחת  

 הרשתות המתמודדות(. 
 10.1.2.1 מסמך א  34 . 26

10.1.2.2 
א. קיימת סתירה בין שני  

 הסעיפים 
ב. אם המפעיל מחויב  
להמשיך להעסיק את  

המנהל הנוכחי כיצד ניתן  
 להציע מנהל אחר? 

ג. המנהל הנוכחי מועסק 
הבעלות הנוכחית, כך ע"י  

שבעלות אחרת לא יכולה  
להציע אותו במסגרת  

 המכרז. 
וכחי  ד. ככל שהמנהל הנ 

יט שלא להמשיך,  יחל 
נדרש פרק מן סביר לקיום 

הליך מסודר של איתור,  
מיון ומכרז כדין לבחירת 

 מנהל.  

מדובר  
בסיטואציה  

שבה המנהל  
הנוכחי יסרב  

לעבוד אצל  
 המפעיל החדש.  

 
המציעים  

אמורים להציע  
במקרה כאמור  

מנהל חלופי  
 ידם.  - המוצע על

 
רק במקרה  
שהדבר לא  

יסתייע, ניתן  
לפעול  יהיה 

יתור מנהל  לא
 חדש.  

מסמכים   35 . 27
ותנאים  
 נוספים 

נבקשכם להבהיר סעיף זה   10.1.2.1
  האם קיימת בעיריה

רשימת עובדי הוראה ו/או  
עובדים מינהליים אשר  

העיריה תדרוש את  
 העסקתם מהזוכה? 

רק אלה  
המפורטים  

 במכרז.  
הנחת המוצא  

היא שהמציעים  
  ים היטבעמוד

תקני כוח  ל
דם  הא

ים  הנדרש
בית  ת להפעל
  .הספר

לזוכה לא תהיה כל   10.1.5.1 מסמך א  35 . 28
אפשרות להביע עמדה  

לגבי צוות העובדים של  
 בית הספר? 

השאלה אינה  
אמור  ה. ברורה

ר  ף מדבסעיב
   בעד עצמו.

מסמכים   35 . 29
ותנאים  
 נוספים 

לאור העובדה כי העירייה   10.1.5.2
איננה מתחייבת במספרי 

היא, תלמידים בכל שנה ש
כות הקפי כוח האדם הער

הנדרשות מהמציע אינן  

 הבקשה נדחית. 
האמור  נא ראו  
 .  בסעיף
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סבירות. נבקשכם לבטל  
 סעיף זה. 

מסמכים   36 . 30
ותנאים  
 נוספים 

במסגרת סעיף זה   10.1.6.1
מבוקשת הצגת קורות  

חיים של כל אחד מן  
 העובדים המוצעים 
ילו  נבקש להבהיר בא

 עובדים מדובר. 

של העובדים  רק 
רש להציג  שנד

חלק  אותם כ
 מהליך המכרז 

תוכנית   38 . 31
עבודה  
 כללית 

סעיף זה מוצע כי    במסגרת 10.2.2.9
יינתן "ציון מיוחד"  

למציעים שיציגו פתרונות 
 להעתקת בית הספר. 

 נבקשכם לבאר 
במסגרת איזה    .א

יינתן הציון    סעיף
 המיוחד?  

כיצד משתלב   .ב
ניקוד ו/או מתן  

ציון זה במסגרות  
שקלול הנקודות  

 המציעים? בקרב 

:  יף )א(לסע
  4כחלק מסעיף  

עם   למסמך ד'.
, כי  מובהר זאת, 

התוספת 
בגין תינתן ש

לא  רכיב זה 
 .  5%תעלה על 

 
לסעיף )ב(: לפי  

שיקול דעת  
וועדת 

המכרזים.  
  הניקוד הזו
יהיה תלוי  
בפתרונות 
ידי  -שיוצעו על
    המציעים.

א. חוזה שכירות עם בעל  10.3.32 מסמך א  38 . 32
מגובה   ייב להיותנכס ח 

בהסכם הפעלה לחמש  
 שנים לפחות מנגד. 

ב. מבוקש להאריך את  
פרק הזמן לקבלת אישור 

הועדה המקומית לשימוש 
יום למקרה שבו   120 -ל

נדרש שינוי ייעוד  
 סטטוטורי . 

  –  לסעיף )א( 
ור  האמראה 
 לעיל. 

 
  – לסעיף )ב(

הבקשה  
   מתקבלת.

פרופיל   39 . 33
 המציע 

עמותה ללא  המציע הינו  10.4.3
בעלי מניות ו/או שותפים 

לפיכך יש לתקן ולסייג  
 ברות בע"מ. סעיף זה לח

תה יש  גם לעמו
  פרופיל עסקי
שניתן להציג  

 אותו.
על פי אילו קריטריונים   12.3.3.4 מסמך א  41 . 34

תוערך תכנית העבודה?  
כיצד תנוקד? במסמך ד'  
אין התייחסות לתכנית  

 עבודה זאת. 

פירוט  ראה ה
 10.2בסעיף 
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ראיון   42 . 35
 אישי 

במסגרת סעיף זה  נקבע   12.3.4.1
כי יתקיים ראיון אישי  

בנוכחות נציגים של  
ומנהל ביה"ס  המציע 
  )המשמש כמנהל המוצע 

במציע אחר( נבקשכם  
להבהיר סתירה זו? ו/או  

 לחילופין 
לתקן את נוסח הסעיף כך 
שהראיון האישי לא יכלול  

 את מנהל ביה"ס המוצע. 

במידה והמציע  
יסכם עם  

המנהל הנוכחי  
  על המשך דרכו

יהול בית  בנ
הספר 

)אסמכתא  
איון  י, הר (בכתב
ך רק עם  ייער

.  המציע נציגי
במקרה כאמור,  

פרטו המציעים י
את בעלי  

  –  2התפקידים )
שיגיעו   (3

לראיון האישי  
על מנת להציג  

פיסה  את הת
החינוכית  

שלהם להפעלת  
 ביתה ספר.  

טופס מס'   55 . 36
4 

יש  האם    –י לניקוד מרב 3
צורך למלא את הטופס  

  20-בנפרד לכל אחד מ
 ה"פרויקטים"? 

 כן. 

תצהיר   4טופס   55 . 37
מציע בדבר  
נסיון במתן  

 ותים שיר

נבקשכם להבהיר האם  
נדרש טופס תצהיר מסוג 

זה לכל אחת מבתי הספר 
אותכם מבקש המציע  

 להציג?  

 כן.

טופס מס'   56 . 38
4 

לאילו שלוש שנים מכוון?  3.12
"ח, תשע"ט, תש"ף  תשע

או תשע"ט, תש"ף,  
 תשפ"א? 

"ח,  תשע
 , תש"ף תשע"ט

נספח   57 . 39
לטופס  

 6מס' 

האם הכוונה לנספח   
 ? 4לטופס מס' 

כיצד ינוקד כל טופס  
מרשות? מה הציון  

המקסימלי לכמה טפסים 
 מכמה רשויות? 

כן. מדובר 
 בטעות סופר.

שיטת הניקוד  
מפורטת 

   במסמך ד'.

טופס מס'   60 . 40
7 

א התאמת נוסח  אנ 
למקרה של עמותה ולא  

בע"מ )מס ערך  חברה  
 מוסף וכו'( 

מדובר בנוסח  
תצהיר  

לפי   סטנדרטי
עסקאות  חוק 

 יבוריים גופים צ
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טופס מס'   61 . 41
8 

מי בעמותה צריך למלא   
 את הטופס? 

ועל  נכתב בסעיף 
  גבי הטופס. אם

מדובר בכמות  
דולה של  ג
נשים, ניתן  א

ת בשאלה  לפנ
ספציפית לגבי  
  זהות האנשים

ציע  מטעם המ
נוגעים  אשר 

להפעלת בית  
 הספר

כל  . ותפקידים
מקרה ייבדק  

במידת  לגופו ו
רשימת  הצורך 
ם  ריהמצהי

צם  תצומ
   בהתאם.

טופס מס'   70-73 . 42
10 

הצהרה  
בדבר העדר  

רישום  
 פלילי 

ה  לאור היקף נושאי המשר 
הל  וחברי הוועד המנ 

בארגון נבקשכם לאשר כי  
  2הצהרה זו תחתם ע"י 
מורשי חתימה מטעם  

 המציע. 

ראה האמור  
ן  ייבענ לעיל

. חל  8' טופס מס
מילוי  גם על 

 .10טופס מס' 

טופס מס'   70 . 43
10 

מי בעמותה צריך למלא   
 את הטופס?  

ראה האמור  
ן  ייבענ לעיל

. חל  8' טופס מס
מילוי  גם על 

 .10טופס מס' 
טופס מס'   78 . 44

14 
אנא התאמת נוסח   

למקרה של עמותה ולא  
חברה בע"מ )עוסק מורשה  

 וכו'( 

מדובר בטופס 
פרטי חשבון  

בנק. גם  
עמותה יש  ל

 חשבון בנק. 
טופס מס'   81 . 45

16 
פרטי  

 המצהיר 
אנא התאמת נוסח  

קרה של עמותה ולא  למ
 חברה בע"מ. 

ככל שהמציע  
הזוכה יהיה  

גד בצורה  מאו
תה, הוא  ועמשל 

  יוכל לתקן את
 ןההצהרה באופ

   ידני.
טופס מס'   81 . 46

16 
פרטי  

 המצהיר 
מדוע נדרשת חתימת עו"ד 

 בתחתית העמוד פעמיים?
תימה  אימות ח 

של שני אנשים  
 .  שונים
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הסכם   83 . 47
 הפעלה 

יוער כי סעיפי הסכם   מסמך ב' 
ההפעלה והמכרז אינם  

בהלימה לסעיפים  
שנקבעו בחוזר מנכ"ל  

לנושא מכרזי    4/19
 בעלות.

ו נוסח המכרז לעניות דעתנ
ם הפעלה זה   כפי   והסכ

לא יאושרו ע"י  - שנוסחו
 משרד החינוך. 

במקרה ולמשרד  
ו  החינוך יהי

הערות לנוסח  
הנושא  ההסכם, 

ייבדק לגופו 
ידת הצורך,  ובמ

יבוצע תיקון  
לחוזה. הדבר  

אינו אמור  
להשפיע על  

ת  זהוקביעת 
 הזוכה.

הסכם   84 . 48
 הפעלה 

 מסמך ב' 
3.1+3.2 

נבקשכם לתקן את אורך 
חיי ההסכם )בהתאם  
( 4/19למוצע בחוזר מנכ"ל 

שנות התקשרות   5ל 
בתוספת אופציה להארכה  

 נוספות. שנים   5ל 

  ראה האמור
לעיל. תקופת  
ההתקשרות  

היא לפי האמור  
במקרה  , ובמכרז

של סתירה, 
האמור במכרז  

ל האמור  גובר ע
 בחוזה 

הסכם   87 . 49
 הפעלה 

אשר המציע  בסעיף זה מ  6.11
לו כי ישנם בידי   כי ידוע 

העיריה האישורים  
הנדרשים להפעלת בית  
הספר. נבקשכם לצרף  

בתשובותיכם את אישור 
משרד החינוך להפעלת  

 ביה"ס. 

האישור מצוי  
בידי המפעיל  

 הנוכחי 

אמות   116 . 50
מידה  
ואופן  
ניקוד  

 ההצעות 

אופן ניקוד ההצעות כפי   מסמך ד' 
שמופיע במסמך זה הינו 

  בניגוד לחוזר המנכ"ל
אילו   המציין במפורש

לו במסגרת פרמטרים יכל
אמות המידה ומה יהיה  

 מנעד הניקוד בגינם. 
נבקשכם לשנות את אמות 

המידה שציינו ואת אופן  
הניקוד הניתן לכל אמת  

מידה שכן נוסח )מוצע זה(  
לא יאושר ע"י משרד  

החינוך ואינו עומד בנוהל  
 ם. המכרזי

ראה האמור  
לעיל. אמות  

המידה  
ות על  מבוסס

האמור בהוראה  
0205  . 

השינויים הם  
)שינוי    רייםומינ

משקלות  קלים ב
 . של הסעיפים(
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א. חלוקת הניקוד בין   2 מסמך ד  116 . 51
ה תואמת  הסעיפים איננ 

 חוזר מנכ"ל.   את הנחיות
ב. משקל המחוון של  

התמונה החינוכית ע"פ  
הוראת חוזר מנכ"ל חייבת 

 .  50%להיות  
ג. לא צורפה טבלת חלוקת 

המשקולות של המחוון  
החינוכי בהתאם להנחיות 

 חוזר מנכ"ל.  
ד. לא ניתן ניקוד לגובה  

התקורה בהתאם להנחיות 
נק'(.  אם  15חוזר מנכ"ל )

צעה הכספית  אין לה
בחינת הרשות  משקל מ

אזי מתבקש לתת  
נקודות על כל   15בהנחיות 

 .  6%- גובה תקורה עד ל

מור  ראה הא
 לעיל.  

 
ובה  לא ניתן לג
שים  התקורה ב
ף  לאמור בגו

המכרז לגבי  
קור  המ
יבי  צקהת

להפעלת בית  
הספר ולאור  

העובדה כי  
המציעים  

צריכים לשאת  
בעלויות שכירת  

)ולא    המבנה
הוגן להטיל  

מעמסה  
 . וספת(נ

על פי חוזר מנכ"ל, יש    מסמך ד  116 . 52
לניקוד איכותי    85%לתת 
 להצעה כספית. 15%ועוד 

ראה האמור  
 ל.  לעי

מה ההבדל בין שני   1.5-ו  1.4 מסמך ד  116 . 53
 הסעיפים? 

הסעיפים  
דברים בעד  מ

 + עצמם
סוגי בתי ספר ניסיון על פי  1 מסמך ד  116 . 54

ך ינוקד "יתרון  אי –
לניסיון" בכל סוג של בית 

 ספר? 

אמור  נא ראה ה 
ך ד'.  במסמ

יינתן יתרון  
לבתי ספר  

בתחום הנוגע  
 למכרז. 

בתמונה  אילו פרמטרים   2 ד 116 . 55
החינוכית ייבחנו ובאילו  

 משקולות? 

ראה האמור  
   לעיל.

דרישות   118 . 56
מן המבנה  

 המוצע 

מסמך ה'  
 3-4סעיפים 

ע"פ הנוסח המוצע  
במסמך זה נדרש המציע  

להגיש הצעה על שטח  
מ"ר    1050מבנה של 
חצר בשטח של כ בתוספת 

מ"ר. לאור מספר   750
התלמידים המקסימלים 

וחוסר מידע לגבי הקפי  
התלמידים בשנים  

 הקרובות. 
נבקש לצמצם את הקפי  

הנכס המוצע ובתנאי  

הבקשה  
קבלת  מת

 חלקית. 
הדרישות  

מבוססות על  
בדיקות שבוצעו  

בעבר מול משרד  
  ך. עםהחינו
ככל  זאת, 

שהמציע יגיש  
  ות אסמכתא

מטעם משרד  
תן  החינוך שני
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 .אין שינוי ביתר הוראות המכרזבכפוף לאמור לעיל,  

 
 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו ולחתום בשוליה.  

 
 

 בברכה, 
 
 

 עיריית רהט 

שיעמדו בכללי משרד  
 החינוך לנושא מבני חינוך.

להסתפק  
במבנה בעל  

מימדים קטנים  
ועדת ויותר, 

 המכרזים תוכל  
מכיוון שמדובר בהתאמת   מסמך ה'   118 . 57

מבנה קיים אזי מבוקש  
לאפשר יותר גמישות  
 ח   בהגדרת המבנה לטוו

 מ"ר .  800-1500שבין  

  ראה האמור
   לעיל.


