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 09/2020תשובות לשאלות הבהרה מכרז 
 להפעלה וניהול משותפים עם עיריית קרית מלאכי של תיכון דרכא

              
המסמך או  מס"ד

הנספח 
אליו 

מתייחסת 
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 םרלוונטיי

 תשובה נוסח השאלה

כל  –כללי  1
הכותרות 

בכל עמודי 
 המכרז 

כל עמודי 
 המכרז 

בכל עמודי המכרז בכותרת הדף 
בסוגריים מבוקש למחוק את 
המילה: "ממ"ד". בית הספר 
דרכא בקרית מלאכי אינו ממ"ד 

מילה לתקן כך שועל כן מבוקש כי 
 זו תימחק. 

 מאושר

טבלת ריכוז  2
עיקרי 

התנאים 
 במכרז 

 – 2עמוד 
תאריך תום 
תוקף הצעה 

ותוקף 
ערבות 

 ההצעה 

בטבלה, במקום בו מצוין תאריך 
תום תוקף הצעה ותוקף ערבות 
הצעה נרשם: "לפחות עד ליום 

סעיף  6" לעומת זאת בעמ' 17.6.20
במסמכי המכרז נכתב כי  3.7

ערבות ההצעה תהא בתוקף 
לתקופה שלא תפחת מיום 

". מבוקש ליישב את 24.6.20
הסתירה בין התאריכים של 
ערבות ההצעה ולקבוע במדויק 

צריך להיות תאריך תוקף מה 
 ערבות ההצעה. 

בהתאם לתאריך שייקבע על ידכם 
יש לתקן את סעיפי המכרז 

 בהתאם. 

ערבות ההצעה 
תהיה בתוקף 
לתקופה שלא 

תפחת מיום 
17.6.2020  

תנאים  3
להשתתפות 

 במכרז 

 -6עמוד 
 3.4סעיף 

בסעיף זה נדרש המציע להגיש 
דוחות כספיים תקינים לשנים 

 22ומת זאת בעמ' לע 2016-2018
למסמכי המכרז: "אישור רו"ח" 
רשום כי המציע הגיש דוחות 

-2015כספיים תקינים לשנים 
. מבוקש כי המציע ידרש  2017

להציג דוחות כספיים לשנים 
ובהתאם לכך מבוקש  2016-2018

יתוקן  22כי אישור רו"ח שבעמ' 
כך שהדוחות הכספיים יהיו בין 

-2015)ולא  2016-2018השנים 
(, ויועבר נוסח מתוקן 2017

למציעים במסגרת תשובותיכם 
 לשאלות ההבהרה. 

 מאושר
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מסמכי  4

 ההצעה 
סעיף  -7עמ' 

4.2  
 –מבוקש לתקן טעות סופר בסעיף 

צריך  2נראה כי במקום המספר 
)צריך שיירשם, כלל . 3שיירשם 

ולא  3המסמכים הנדרשים בסעיף 
כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 

2 .) 
 

 4.2סעיף  7עמ' 
כלל במקום "

המסמכים 
 2הנדרשים בסעיף 

כלל " יבוא: .לעיל
 המסמכים
במסגרת  הנדרשים
 מכרז זה"

מסמכי  5
 ההצעה 

  – 7עמ' 
  4.3סעיף 

מבוקש לדעת מהו האישור הנדרש 
ביחס למציעה שהיא עמותה ולא 
יכולה להיות עוסק מורשה או 

האם  –הציג תעודת עוסק מורשה 
אישור ניהול תקין יספק לצורך 

 עמידה בדרישות סעיף זה? 
 

מציע אשר אינו 
עוסק מורשה והינו 

ימציא  -עמותה  
תעודת רישום של 
העמותה ואישור 

ניהול תקין. 
העירייה תהא 
רשאית לדרוש 

מהמציעים 
מסמכים נוספים 
 לפי שיקול דעתה.

אופן הגשת  6
 ההצעה 

סעיף  -8עמ' 
5.1  

 -את נוסח הסעיףמבוקש לתקן 
הערבות צריכה להיות במעטפה 
של מסמכי המכרז ולא במעטפה 
של ההצעה הכספית כפי שכתוב 
בסעיף. מבוקש כי סעיף זה ינוסח 
מחדש בהתאם להערתנו כך 
שבמעטפה א' יצורפו כל מסמכי 
המכרז וכתב הערבות ללא הצעת 
מחיר ובמעטפה ב' יכניס המציע 

 את הצעת המחיר בלבד.

 מאושר

בחינת  7
 ההצעות 

 9סעיף 
טבלה 

 12שבעמוד 
תחת 

. 1הכותרת 
ניסיון 

המשתתף 
בניהול 

מוסדות 
 חינוך 

בסעיף זה נדרש להוכיח )ציטוט(: 
שנים יזכה את  7-10"ניסיון של 

 נקודות".  6 –המשתתף בניקוד של 
מבוקש כי לצורך עמידה בניקוד 
המלא של תנאי זה תוכל המציעה 

פר בתי ס 3להציג רישיונות של 
ע"פ הניסיון הנדרש במקום לצרף 
את כל רישיונות ההפעלה של כל 

  בתי הספר של המציעה.

 מאושר

בחינת  8
 ההצעות 

 9סעיף 
טבלה 

 12שבעמוד 
תחת כותרת 

. ניסיון 1
המשתתף 

בניהול 
מוסדות 

 חינוך

בסעיף זה נדרש להוכיח )ציטוט(: 
 –מוסדות חינוך ומעלה  20"ניהול 
 נקודות".  4 -יזכה ב

וקש כי לצורך עמידה בניקוד מב
המלא של תנאי זה תוכל המציעה 
להציג את כל הרישיונות של שנת 

 הלימודים תש"פ בלבד. 

 מאושר
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( 1מסמך א') 9
מסמכי 
 הערכה 

 – 2סעיף 
ניסיון 

 המשתתף

מבוקש לתקן את מספר 
התלמידים הרשום תחת סעיף זה 

תלמידים  376כך שהוא יהיה 
תלמידים. כך גם  294במקום 

תלמידים( יהיה  376מספר זה )
תואם את מספר התלמידים 

למסמכי  3.1סעיף  5הרשום בעמ' 
 המכרז ולא סותר אותו. 

 רמאוש

( 5א') מסמך 10
 אישור רו"ח 

שלנו,  3כפי שציינו בשאלה מס'  אישור רו"ח 
מבוקש כי הדוחות הכספיים 
שהמציעה תידרש להציג הם 

ובהתאם לכך שיתוקן  2016-2018
אישור רו"ח ויועבר נוסח מתוקן 
למציעים במסגרת תשובותיכם 

 לשאלות ההבהרה. 

 מאושר

  13מסמך א' 11
נוסח ערבות 

 מכרז 

מבוקש לאשר כי הרישא שמופיעה   31עמ' 
: "בדקו באם לא המיליםעד בדף 

יש למטה טופס ערבות  -מיותר
מפורט"  והסיפא שמופיעה 
בתחתית הדף:  "* יש להשלים את 
המועדים והסכומים בהתאם 
לקבוע בטבלת ריכוז עיקרי 
התנאים במכרז".  לא יופיעו 
בכתב הערבות שיונפק על ידי 

 המציעה.  
 
 
 

 מאושר

 13מסמך א' 12
נוסח ערבות 

 מכרז 

מכיוון שטעות בכתב ערבות   31עמ' 
ת ההצעה עשויה להביא לפסיל

למען הסר ספק מבוקש כי 
העירייה תעביר נוסח כתב ערבות 
בו מצוין במפורש לפי איזה מדד 

וכן תפרט יקבע "המדד היסודי" 
גם את תוקף הערבות, מהו היום 
המדויק שכתב הערבות צריך 

 בתוקף. עד ליום זה להיות 

ראו –לגבי המדד 
 – 6)עמ'  3.7סעיף 

 ( למסמכי המכרז.7
 

לגבי תוקף ערבות 
ההצעה ראו תשובה 

 לעיל. 

 -מסמך ג'  13
 הסכם 

סעיף  43עמ' 
8.10  

מבוקש כי המפעיל יגיש לוועד 
המנהל תקציב פעם בשנה ולא 

 פעמיים בשנה. 
 
 

 לא מאושר

 -מסמך ג' 14
 הסכם 

סעיף  43עמ' 
8.13.2  

הוראות הסעיף סותרות את 
הוראות נוהל משרד הפנים 

. מבוקש לתקן את הסעיף 4/2019
 8.7התאים אותו לסעיף הזה ול

התואם את  42בעמ'  3תת סעיף 
הוראות נוהל משרד הפנים 

4/2019 . 

בעמ'  8.13.2סעיף 
 ימחק 43
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 –מסמך ג'  15
 הסכם 

סעיף  44עמ' 
9.4 

תהיה  מבוקש כי ככל ודרכא
הזוכה במכרז יימחק סעיף זה 

שכן יתייתר הצורך מההסכם 
להסדיר את זכויות העובדים שכן 
לא יהיו חילופי מעסיקים ורצף 

 זכויותיהם של העובדים יישמר. 

 אין שינוי בסעיף

 -מסמך ג' 16
 הסכם 

סעיף  44עמ' 
9.10  

מבוקש כי ככל ודרכא תהיה 
הזוכה במכרז יימחק סעיף זה 

יתייתר הצורך מההסכם שכן 
להסדיר את זכויות העובדים או 
לבקש את הסכמת ארגון העובדים 
היציג להעברת העובדים שכן לא 
יהיו חילופי מעסיקים ורצף 

 זכויותיהם של העובדים יישמר. 

 אין שינוי בסעיף

 -מסמך ג' 17
 הסכם 

סעיף  45עמ' 
9.13  

מבוקש למחוק את המילים: " 
ך הזוכה במכרז מתחייב להפקיד ס

בכל חמישי לחודש  ₪ 100,000של 
קלנדרי וזאת בדין שכר עובדי 
המנהלה". הזוכה ישלם את שכר 
עובדיו ועל כן לא ברור מדוע ישנו 

בכל  ₪ 100,000צורך להפקיד 
חמישי לחודש והיכן? מבוקש כי 
המשפט הזה יימחק ויישאר 
החלק המתייחס להתחשבנות 

 שתיערך בין הצדדים.  

 
 
 לא מאושר. 

הנח"ש יש ע"פ 
תשלומים בגין 

 עובדים אלו
 

 -מסמך ג' 18
 הסכם 

סעיף  45עמ' 
11.3  

מבוקש להבהיר כי דרכא עושה 
ככל יכולתה לתת מענה לכל 
התלמידים, גם אלו שממוצע 

 . 50 -הציונים שלהם מתחת ל

 מאושר

 –מסמך ג'  19
 הסכם 

סעיף  46עמ' 
12.4  

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף 
את המילים: "בכפוף לתקציב בית 

 הספר ותעדוף ההנהלה". 

מאושר. בנוסף יש 
להוסיף את המילים 

"ובכפוף לאישור 
 הועד המנהל"

 –מסמך ג'  20
 הסכם 

סעיף  46עמ' 
12.5  

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף 
את המילים: "בכפוף לתקציב בית 

 הספר ותעדוף ההנהלה". 

 לא מאושר

 -מסמך ג' 21
 הסכם 

סעיף  47עמ' 
13.5  

מבוקש להוסיף את המילה: 
 "מהותי" אחרי המילה: "שינוי". 

 אין שינוי בסעיף

 -מסמך ג' 22
 הסכם 

סעיף  47עמ' 
13.12 

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף 
את המילים: "בכפוף לתקציב בית 

 הספר ותעדוף ההנהלה". 

 לא מאושר
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 -מסמך ג' 23
 הסכם 

סעיף  47עמ' 
13.13  

שמסמך שלנו  14ראו לעיל שאלה 
הוראות הסעיף סותרות את  -

הוראות נוהל משרד הפנים 
. מבוקש לתקן את הסעיף 4/2019

 8.7הזה ולהתאים אותו לסעיף 
התואם את  42בעמ'  3תת סעיף 

הוראות נוהל משרד הפנים 
אחרת משרד החינוך לא  4/2019

יאשר את ההסכם ואת מתן 
 רישיון בית הספר. 

 47בעמ'  13.13סעיף 
 ימחק -

 –מסמך ג'  24
 הסכם 

סעיף  49עמ' 
18.7  

להתעלם מסעיף  נא הבהרתכם.הסעיף ריק. 
18.7 

 –מסמך ג'  25
 הסכם 

סעיף  51עמ' 
19.2  

מבוקש כי נוסח ערבות הביצוע 
ולא על  ₪ 100,000יעמוד על סך 

200,000 ₪ . 

 
150,000 

 -מסמך ג' 26
 הסכם 

סעיף  51עמ' 
על כל  21

 תתי סעיפיו 

 מבוקש: 
להבהיר כי סיום ההסכם   .1

 בתום שנת לימודים
בכל  31.8מתייחס ליום 

 שנה ולא לפני כן. 

על תתי  21כי סעיף  .2
סעיפיו ינוסח באופן 
הדדי, כך שגם המפעיל 
יוכל לסיים את 
ההתקשרות אם העירייה 
לא עמדה 
בהתחייבויותיה על פי 

 הסכם זה. 

כי יתווסף משפט לפיו  .3
הודעה על סיום 
ההתקשרות חייבת 

 10להינתן לפחות 
חודשים מראש על מנת 
להיערך בצורה טובה 
וסדורה להעברת בית 
הספר מידי המפעיל לידי 

 העירייה. 
 

 
 מאושר .1
 
 
 
 
 . אין שינוי בסעיף2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לא מאושר .3
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27 
 
 

 -מסמך ג'
 הסכם 

סעיף  52עמ' 
21.6  

מבוקש למחוק סעיף זה. ערבות 
הביצוע היא התחייבות המציע 
לביצוע הוראות הסכם זה. בנוסף, 
אין התייחסות בסעיף למצב בו 
העירייה לא עומדת 
בהתחייבויותיה הכספיות כלפי 

 המפעיל בגין חלקה בהסכם. 

 אין שינוי בסעיף

 -מסמך ג' 28
 הסכם 

סעיף  53עמ' 
22.8 

מבוקש לתקן את הסעיף כך 
שיהיה תואם את הוראות סעיף 

המשקפות את  46בעמ'  12.10
הוראות נוהל משרד הפנים 

 בעניין זה.  4/2019

 מאושר

 –מסמך ג'  29
 הסכם 

חסר בהסכם סעיף המתייחס  סעיף כללי 
לעניין ימי המחלה של העובדים 

ב לנוהל רישוי  4.5ע"פ סעיף 
שמהווה חלק בלתי נפרד מנוהל 

. מניסיוננו 4/2019משרד הפנים 
משרד החינוך לא יאשר מתן 
רישיון ללא סעיף בהסכם 

 המתייחס להוראה זו. 

ככל שמדובר 
בהעברת בעלות של 

הבעלות , בית
)שתזכה החדשה 

תכיר ז( במכר
ביתרתם של ימי 
המחלה של עובד 

  :עובר כדלקמן
מורה עובר 

שנשארה לזכותו 
במועד העברה יתרה 

בלתי מנוצלת של 
ימי מחלה על כל 

היקף המשרה 
בפועל בבעלות 

כולל בגין )הקודמת 
עבודה העולה על 

תעמוד  (משרה אחת
היתרה לזכותו 

בעוברו אל הבעלות 
החדשה במועד 

לעניין זה  .הקובע
לו ההוראות יחו

בעניין גרירת ימי 
מחלה לעובדי 

הוראה המועברים 
מבעלות לבעלות 

ע"פ ההסכמים 
הקיבוציים 
תקנון בהרלבנטיים 
  שירות עו"ה

 ובהתאם לכל דין
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נבקש לדעת האם ניתן לפרק את   כללי   30
חוברות המכרז שנרכשו על ידנו על 
מנת לשלב בהן מסמכים נוספים 

 שאנו מעוניינים לצרף למכרז. 
כל זאת מבלי להחסיר שום מסמך 
ממסמכי החוברת שנקנתה. כל 
מסמכי המכרז ישולבו יחדיו 

 ויכרכו ביחד. 
 

לא מאושר. ניתן 
לצרף מעטפה 

נוספת עם מסמכים 
עונין שהמציע מ

לצרף בתנאי שאין 
בהם הסתייגות 

מתנאי המכרז והכל 
בהתאם לדין 

 ולמסמכי המכרז.
מבוקש לדחות את מועד הגשת   כללי  31

ההצעות למכרז נוכח המצב 
והתפשטות נגיף הקורונה, מטה 
הרשת פועל במסגרת חירום 
מצומצמת מאוד והכנת המכרז על 
כל המשתמע מכך עשויה מטבע 

 הדברים להימשך זמן רב יותר. 

מועד הגשת 
ההצעות נדחה ליום 

עד השעה  31.3.20
 בבוקר 09:00

ת שאלות ההבהרה נבקש לקבל א  כללי  32
 של כל המציעים. 

תשובות לכל 
שאלות ההבהרה 

שיתקבלו, יפורסמו 
באתר העירייה 

בהתאם להוראות 
 המכרז. 

                                                                                           


